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Τῇ οορυπρῇί ἰᾶνν οἵ (η6 πι6α δίαίθ5 -- ΤΙ ]Θ 17, πιῖοα 
δίαίθϑ (οὐδ -- ΟΟΠΟΘΙΠ8 [Π6 πηακίηρ οἵ Ρῃοίοοορ!θβ ΟΥΓ οΟἴθυ 
ΓΟΡτοαυοίοη8 οἵ ΟΟρυτρϊΘα πηδίθγιδ!... 

(οΙυὈϊ4 {Πη᾿νουϑιῖν ΓΙ ΌΓΑΓΥ ΓΟβΘΘν 5 [Π6 ΓΙΡΗΪ ἴο το ι86 ἴο 
Δοοθρῖ ἃ ΟΟΡΥῪ οΥοΥ 1, ἴη 1185 ἱυἀροπηθηίΐ, Γ[Ὀ] ΠΠτηθηΐ οἵ [6 οΥΘΓ 
Μοῦ] ἰηνοῖνα ν]οϊδίίοη οἵ [ῃ6 σορυτρῇί ἰᾶνν. 
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Οτρίμαὶ Μαίογί αὶ ἃ5 Εἰ πιρὰ - Εχίϑιϊπρ ΒΙΠ οργαριιῖς ἀθοογὰ 
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"μι: 

1Ε85 νδοκΊοῖη, ΝΊΚοΙδυβ; 1845-1926, 

Ἦνῖυ5. 
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- “1 οὐπιὶ ἸοοϊοηΣ Ὀυ5 οἱ βοῇοἹ 185 οοἄλοΐϑδ 

πιοάϊοοὶ οὖ πὶ Ἀρϑυιθπηοηθτι οοαϊοῖβ ΣΙοσοηῦξηςξ δῸ 

τὰϊτ Ν. 
Υττο11} ἀθῆυο ςοἹ1αἰ5. ἘΕὰ 

ἐφμυτίτο ϑῷ εἶ ἢ πουούδυσυ" 9 Βουοϊτηΐξ, σδΊν υν 

1885-- 929. 

ΟΦ Υ. 21 απ. 

σθοῖκ τοχὺ υἱῦῃ Ταϊῖπ ποῦθ8. 
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ΜΩΝυΡΕΘΟΤΟΒΕΌ ΤῸ ΘΙῚΜ ΘΤΩΝΌΘΗΏΘΒ 

ΒΥῪ ΩΡΡΙΙΕΏ ΙΜΗ͂ΘΕ, ΙΝῸ. 
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ὡὺ ᾿ς. δὸς 

Φουϊαιχαία Φοίιεας 
᾿ς ἀκτῆς ὐὗὐτα οἵ ἥίειυ ἘΞ οΧΈ. 

ϑμεειαῖ 
1859 

ΐνε ἁπομππηχοιβῖα. 







ΔΕΘΟΒΥΠ1 ΕΛΒΌΤΛΕ ΛΕΘΟΗΥΠ1 ΕΑΛΒΌΠΛΕ 

ΟΥΒΝ ΓΕΟΤΙΟΝΊΒΟΣ ΕΤ 5ΟΗΟΠΠδ 

ΟΟΌΙΟΙ5. ΜΕΡΙΟΕΙ ΕΤ ΙΝ ΑΟΑΜΕΝΝΟΝῈΝ 

ΟΟΌΙΟΙΝ. ΕἸΙΟΒΕΝΤΙΝΙ 

ΑΒ 

ΗΙΕΒΚΟΝΥΝΟ ΥἹΤΕΙΜΙῚΙ 

ῬΕΝΌΟ ΟΟΙΠΚΑΤΙΒ 

ΕὈΙΌΙΤ 
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(ΟΡΙΟΙ5. ΕἸΟΒΕΝΤΙΝΙ 

ΑΒ 

ΗΙΕΒΟΝΥΝΟ ΥἹΤΕΒΕῚΙ 

ῬΕΝΌΟ ΟΟΠΓΑΤῚΝ 

ΕΡΙΌΙΤ 

Ν. ΧΜΈΕΘΟΚΙΕΙΝ. 

ΡΑΒΒΊ. 

ΤΕΧΤΙ͂Β. ΒΟΗΘΙΙΑ. ΑΡΡΑΒΑΤΤ ΟἈΙΠΙΟΤΙΒ. 

ΒΕΒΟΕΙΝΙ 
ΒΕΒΟΙΠΙΝΙ 

ΑΡΌΡ 5. ΟΛΙΥΑΒΥ͂ ΕἸὔΒ5Θ0ΌΕ 50Ο0ΙΌΜΝ. 

ἈΡΌΡ 5. ΟΛΕΥΑΒΥ ΕἸΒΟΌΕ 5ΟΟΙΟΝ. 

ΠΆΝΤΗ : ΜΡΟΟΘΟΙΧΧΧΥ. 
ΜΏΌΟΟΟΙΧΧΧΥ. 
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ΠυΡΟΥΙΟΟ ΡΕ ΚΟ Ὴ5 

ΑΒΗΙΝῸ ΑΝΝΟΘΝ ΟὈὔΙΝΟΌΛΟΙ͂ΝΤΑ 

ΌΝΜΙΒ ΙΝ ΡΗΙΠΟΘΟΡΗΙΑ ΒΟΝΟΕΙΒΌΒ ΟἈΝΑΤΟ 

ΡΑΛΕΓΕΡΤΟΕΙ ΡῈ 5Ε ΟΡΤΙΝῈ ΜΕΒΙΤΟ 

ΗὔΝΟ ΠΙΕΑΌΝ 

ΑὈΌΤΟΆ. 



ΡΕΔΕΕΆΤΙΟ. 

ΙΝ οἀθηᾶῖβ ΑΘΒΟΒΥ [8 00}18. 1ᾷ Ῥο  ΒΒι ΠηΌ ΤΩ βρθοίδδῃῃ, αὖ 

ΤΕ οὐἰοδθ ἀπᾶθ ἰαΐο ργοβοβοθγοίαν ἰάοπθαπι 80 ὈΒύθυΏΘΓΘπι 

[απἀαταθηΐαη. Ηαΐαβ Γππάϑιηθην ὑγΓθ8 βαηῦ ρῥδγίθβ, οοὐϊοῦτη 

δαοίοτὶ 88, 508 0}18, ϑιηθηἀδυϊομυτη α080 ἴφοίδθ βυηΐ τη ΘΙ ΥἹϑ. 

Π6 αυΐθυβ τοῦιΒ ῬΥΙ Βα ΔΙΩ βἰ προ] δύϊπι ΘΧΡΟΏΔΤΩ, ΒΌΠΉΠη18. 1δὰ- 

ἃϊδυβ ταὶ οὔδγοπᾶδ, τηδχίπηΐβ στϑί 8 οὐβδηᾶβδ ϑϑί ΗΙΘτο- 

πγτὶ Υ 106111 διητοὶ ΕἸογθπίηὶ Β' ΠρΌΪΑτΙΒ. ΠΡ γα 5 οὐ οχῖ- 

γαῖα οοταΐίαβ, ουἱ αα86 ΘΧ ᾿ἸΡΓΟΓῸΠῚ δοουγϑαίϊογθ οΟρ 006 

ἢ ἤδη οαϊοποιη οοἸ]αΐα βυηῦ, ἴθγθ οτηπῖϑ ϑδαπὸ Ρ]υγίτδ 

ἀοθθηίυν. 

Οὐτὰ ἰρίτυν Δρορτάριυπι οΟα 1018 Μαοάϊοοὶ ἃ Βυδο!ο Μουκοὶ 

οοηΐξοοξατα οὲ δῆπὸ 1811 δἀϊξυπι αὐ] βδίπιδιι 1Π1ὰἀ αὐἱάθπι ο0- 

ἀϊοὶβ ᾳυοδᾶ ἰγρὶβ οἰβηρὶ ροίϊαογαὺ Ἰπηϑρίπθται οσχἰθογοί, βθὰ 80 

ΔΠοτατα οοἸ δ ϊοπίθαβ 88ὲ ταῦ εἶ8 Ἰοοἱβ ἀἰββθηθγοὺ οὐ ἀθ ἀΐνϑγ- 

8ἰ58. οοὐϊοὶβ ταϑηϊθαβ ρϑύαπι ἀἰβουύαμι θββθῦ, ΠΘΟΘββδυϊαση τἱῃὶ 

ν᾽ ἀοθαΐυν ἀἰββοπβίομθμι οοἰ]δἰϊοπῦτη 6 οοαΐϊοθ ἄθηθο ΘΧΟΆΒΒΌ 

ααδηΐατῃ βθτὶ ροββοὺ ἀἰγίμηὶ, 1ά αυοᾶ ποπ ἰπας 116 6586 Β.. 30806}} 

ἴῃ Βοστα. τοὶ]. ΧΙ ρ. 219 --- 222 Ἰοοὶβ Ῥυοιωθίμοὶ ἔλθ]86 οοἱ-᾿ 

Ια 5 ἀοιιοηβίταγοσαί. [ἰϑαὰθ οτθηΐθυ8 οΟἸ]δύϊομαπι γαγθίδί- 

θὰ8 οοηροϑίῖβ Η ἰθγοηγπΐ Υ106}}} ΡτοὈδδίδια οὐ Ὀθηϊρη δίθιη 

οὐ τοὶ ρουϊξίδιη δα 1]. [8 οὔπη ΟἸΏΠΘΒ 1105 ἰΙοοοβ βυμησηδ ΟΟὺ- 

Ιοσῦτη δοὶθ ρουϊυβίγανυϊββοὺ οὗ αυδθ αὐϊάθῃι βίδίαὶ ροίογϑηΐ 

ϑβἰδίυϊδβοί, οὖ 'ρ86, ογϑάο, οὺ 6ρῸ αυδθ 68 οοἸ]δἰϊοπθ δὰ Ἰἰαᾳαυὶ- 

ἄυπι ρογάυοία ογϑηΐ δάτηϊγαϊβ 1 οορὶ αὐϊομθμι τϑηὶ, αυϑ1ὴ 



ΥΠ|Ι 

θχορίϑίυμι οβϑϑὺ ἰοίαπη ᾿ἰθγαμπ οὰπὶ οϑάθιῃ αἰ] σθηξα ἰὰπὶ 

οϑδάθμι ρου 8. οὐ ΟΟΌΪΟΓα ΠῚ δοῖθ ϑχουϊὶ. [δα 6 οὐτὰ υἰΐγο --- 

ΤΓΑΓΘ οἰοϊοβι δύθιη ---- ἰοἴϑιη ΤηΘϑ1 ΤΘΟθηβίοηθιῃ δὰ ΠΥ τη 
Μοαάϊοθυμη ᾿ρϑαμη ΘΧΙΘΡΌΓΘ 86 Υγ6]160 οβίθηάογοί, αυϑιηαυδιῃ ἀυ- 

ὈΠΔΌΔΙη ΘΟΎΘΘῚΪ ΥἹΓΊ οοτηϊ αίθ αθυῦ!, ἰδίηθη ρυαάογθ Αθβοῦν]ὶ 

δτδίϊα δϊθοίο θἃ υϑὰ8 ϑι1η. Ηοο βθάυ]ο οὐ ἱπηρίργο ἰϑθΟΓΘ 

Οὔτ ἴογθ ἀυρὶθχ, οοσρ] στη ἸΟΟΟΥΌΤΩ ἰγὶρ]οχ οοἸ]δίϊο ἐδοίδ 

510 ΒΘΙΉΡΘΙ ΓϑΟ0Π6 ΠϑΟϊΐα ΘΟ. αὐδ6 811} Ἰορογϑηῦ, ἴδῃ ρὰ- 

ἰδυθυῖτη δὴ οΟαἸο]ῖ8 Μραϊοθὶ πούλἐϊαπη Θχρ]οδίδμη θβ86., αἱ 

181] ααοα αὐἱϊάθιῃ 8δἃ Θιμημθηἀδέϊομθη σΥΔΥΪΟΥΒ τηοτηθηξὶ 8: 

ΔΙ Ροβ886 υἱάθαίασ. Εὖ αὐϑηημαυδπι ΠΟῚ ΟΙΏΠΘΒ ΔΡΙΟΘ65, 80- 

οθηΐαβ, Βουρίυγαθ αὑ88 ἐγρὶβ διὰ οομημηοᾶθ Θχρυϊ τ πἰυΓ 

ἴοστη88 οχ Ὑ116}}}} οΟἸ]αύϊοηθ ϑηοίδυὶ, ἔβδίηθῃ ἢ1}1}} αυοᾶ δ] - 

αὐϊὰ ναϊθαΐ γυϑὶ οορῃῖϊία αἀϊρηῦτη 810 ΟΠ ΒΒ) 6886 ΔΙῚ ΓΓΟΥ. 

ΕἸ δαΐθηῃ οΟαΐοὶ ῬΘυΠΟβόθημ 0 ἰδηΐϑηη ΟΡΘΥΓΒΙῚ ἱπηρΘΏ88Π) 6886 
ὨΘΙΏΪΩΪ ΤΩΪΓῸ υἱἀθαίν, οὐ Θχρογαίαμη οϑὲ, ἰοΐδιη οὐ βίῃ 

ΑΘΒοΒυ ]θδτ 6χ 1110 ΕὈΤΟ Ρϑπάθσθ νυ 8 6886, αυοᾶ Βυτ- 

868 ἴῃ δαποί, δὰ ΞΌΡΡΙ. δῆπο 1821 δᾶ. Ρ. 41 τηδρὶβ ἀἰνὶηδ- 
γῇῦ αὐϑηὴ ΔΙΡΌΙΩΘΗ 5 ὈγΧΟ ΑΥΪ, νοχ ἴσο Μράϊοθο οϑὰ [οηΐθ 
ἀογῖ να Οθίθοβ ΟΠ ΠΘ85 ᾿ἰΓῸΒ Τηϑηυδβοῦίρίοβ ἴῃ Ὁ] οἰ μθοα 

αὐδ}10οὺ δαβογυδίοβα. Ἠθ αὑ τ αυϑιηαῦδβηι τη] ἰπ αἰγϑπι- 

αὰθ Ρδγίθῃη αϊβρυΐανθγαηΐ οἱ θροὸ 'ρ8θ αυοηάδηη (ἴῃ ΟἿΓῚΒ 

ΑΘΒΟΒΥ]ΘΙ5 δῆποὸ 1872 6118) βίδίμθδπι, 6886 αὰ8δ6 οχ 1 ΥῚ8 

ἀφίνουν θὰ8Β ρϑίϊ ροββθῃΐ ἰπ ἰἰγτο Μράϊοθο οπιΐββα, ὑδιηθῃ 

ἴῃ ἀ168 τηϑρὶβ 80 δὰ ορίπίομθ ἀθάποίαβ βὰπ οὗ ροϑίγθῃῃο οὕτη 

ΟἸΠΠΪα ΡΘΙΟΌΪΓΘΓΘΙ ΗΠ ἱπυθηὶ, αποᾶ βθηϊθηξδθ Βυγρθοβίδηδθ 

διαάνουβαγθίασ, Ῥουτη δ, αὰ86 5 αρσαγθηΐαγ, τα δία 16 Ρογβαϑβὶ, 

αυοὰ ρμοβὲ Οοθοίαμη ἱπρυγὶπιὶβ ΠΙπάογῆμσβ οὐὐϊπυϊξ, οὔποθ θο- 

ΠΔ8 ΘΘΙΘΓΟΓΌΤ ΠἰἸΓΟΓΌΤΩ ἸΘΟΙΟΠ685. 6 ἴθ] Ἰοὶ οοπιθοίασα σγϑιη- 

ΙΔ ΘΟΓΌΠΙ ΤΘροίθη 88 6880. βἰαυϊάθιῃ πῈ}}8 ϑϑῦ, αὑ8θ ποη 

αυοίϊαϊθ ἃ ἀΌΟΥΒ σγδιητηδίϊοο τηϑαϊοογοσ ἀοοίο ᾿ΠΥΘΗΪΤῚ ΡΟΒ8- 

8:0. Ἰίδαὰθ οὐπὰ 80 δρραγαΐᾳ ογἰἶοο βογάθα Βυζϑηίηδβ ῥτγὸ- 

ΙΧ 

ΟἿ ὨΔΌΘηαδΔ8 6886 Ῥυΐϑυθῃι, 688 ἰδηΐαμη Δ᾽ Ομ ᾿ΣΟΤΟΤΌΙΩ 

Ἰθοίϊομθθ αὰ8δ8 8]1. 81 ΒρΘοῖθη ῬγΟὈ ΔΙ δ 8 Ργὰθ 86 ἔοθγθ- 

Ὀδηῦ ΟΟΙΩΤΩΘΙΠΟΥΔΥ͂Ϊ, ἀοἰθούαμι ΓΘ] αυδατῃ Ἰθούϊοπαμη ἴῃ ΔΡΡΘη- 

ἀϊοθπὶ Τοὶθραν!. --- [ἢ οἷβ Αρϑδιηθιηῃοηβ ρδυῦθυΒ αὰ86 6 ]]- 

Ὀγτο Μοράϊοθο ρογϊθγαπὺ οοαϊοὶβ ΕἸοΓ αὐ ([) οΟἸ δ ϊοηθια ἰάθη 

Υ1061}1}1 οδάθιῃ ἀἰΠ]Πρϑηΐΐα, τὶ οοηΐθοϊξ ; οοαϊοῖὶβ Μδγοϊδπὶ (5) 

ἀ6 δϊαυοὺ Ἰοοἷβ ααογαχμα ᾿θοίϊο διηθίραδ ογαῦ Εν. ΗΠ θϑυ ἄθρϑῃ 

ΥἹΓ ἀοοὐϊββίτηβ οὰπτη ΟἸΘΘΥΟΠἷ5. στδίϊδ, 1{8]}18π| ρογαργαγοῦ 1106- 

ΤΠ ΙΒΒΙΤη6. ΟΟΥΟΓΘΙΩ π16 ἴδοϊξ ; ΠΟΥ ΒΒΊΙηΏΘ οὑμὴ οὐ ἀθ Ἰθοίϊομθ 

εὐτόχοις, αὰδ6 Βυϊο ΕὈΥῸ ἴῃ γν. 1416 {Ἱθυθθδαίυν, ἀυ ἴδ 

οΟΘΡίββθιῃ οὐ ἀ6 δϑίαίθ οοάϊοὶβ δϑαοίου ἰδίθμηι ἀθϑι ἀθύϑγθιη, Ὀ6- 

ὨΙΡΉΪΒΒΙΠΘ ΟΟΙΏΘΒ ὅοΟΥ 8 Ζ0 Μϑγοίϑηδθ ὈΙ]]Ο  ΠΘΟΔ ΓΙ Τούτη 

ΟΟΙΏΉΠΪΟΔΥΪΌ. 58η6 ΠῸΠΟ εὐτύχοις ἸΘΘῚ, 564 ᾿ἰὔθγδθ τ ᾿πθδτα 

ΡῬΘΙΡΘΠαΙ ΘΟ] ΓΘ ἔβη ΟΥ̓ΔΒ88 ΠῚ 6586. αὖ 6ΧΣ [᾿ἰοτα πὶ ἀυδθιυβ 

᾿1η618 οσίθ δἰγϑιηθηΐο δχρ δ 1ΠΠπἃ τ πβαΐῃμη 6586 νυἱἀθδίαγ, 

οὗ ΥἱῦῸ ΔΓ ΤΟΓΌΙΩ ΡΟΙ ἰϑϑδίηο ἢ 8. π16]6 ΒΙ ΘΟΟΡΌΟΠΙ 86- 

ΒΙ Ιο θὰμ οοἀϊοθτη ποὴ ΧΙΠ,, αὐοᾶ δηίθ Βυά. Μοικοὶ ρὰ- 

ἰδίῃ ογδί, βθὰ ΧΥ βδϑθουϊο, αὐοὰ Μοικοὶ τοπυϊύ, βουρίαμ 

6886 βίδίυϊ. ΕΠ Πὶβ οὐ 8118 αὐὑδὸ ποῦ οοαϊοῖβ ΕἸΣ θη πὶ 

οΟἸ]δύϊομθ οορηϊία βαπύ, ΙΔ αὐοὰ βοηθοὶ ἀν πὰ8 ἴῃ Οοὐξίηρ. 

Ποοῖ. Ιπὰ. ἃ. 1848 Ρ. 1948 ἀοιηομβίγαυϊυ, οὐΐδπη Πη8018 ΟΟΙ- 

ΡΙοραίαχη οϑύ, οχ ὑὔἸρὺ8 αυἱ ὁΧ δοάθιῃ ἰοπίθ ἢυχογαηύ 11 Υ]Β, 

ΕἸογθηίίπο, Μαγοίδπο, Εδυπθβίδηο (8), ὑπυτῃ ΕἿΟΥ θη πὰ 86- 

αυθηάυπι 6886. ΝΊΠἾ]Ο ΤΠ ΟἸΏΠΘ6Β ὑγ]τη 1 ΟΓΟΓΌΙΩ ᾿ΘΟ 068 

ΠΟΐΔΥΙ οὗ ῃ6 ἃ αὐϊάθῃι αὰδ8 ἴῃ οοὐΐοθ ΕἌΥΠΘΒΙθΠῸ ΟΧ ΤΥ- 

ΟἸἸπὶ Ια ποβα Γθοθηβίοηθ πονϑίϑ βαηΐ, οὔ ϑὶ, Ο8Π06]}18 ὑβι θῃ 

ΡΙΘΓΙα 6 ΟἰΓΟΌΙ ΒΟ ρδὶ. Οοάθχ Μαγοίδηυβ 468 (84) δὰ ρμδὺ- 

008 αυοϊυτη Προ Μραϊοθυβ ἰδοίασγϑιη ἴθοϊῦ νϑύβὰ8 ρου ϊηθί, 

8Β0α Ἰδγο ΕἸογθηίπο ργϑθβίδὺ οὗ ἴῃ νυ. 848 τη] όσοι ἸΘο ΟΠ Θ τα 

ἀπαλλαγϑέντες Θομδογγανυ!. 

ϑοΒο οσαμη οοαϊοὶβ Μοϑαϊοθὶ, αὰδθ ὑπη8 84 Θιμθηἀδίϊοπθιη 

οὖ ἑηξογργθίδιμθῃη ΑΘΒΟΔΥ δ] αυἱὰ ναίθγθ ᾿ὔθμι οοεΐαπι θχ- 



Χ 

ΡΙογδίαπιαθθ οϑῦ, ουχῃ ῥυϊάθιη δοουγδῦϊοῦ οΟ ]δῦ]ο ἀοϑβιἀογαίδ 

οββοῖ, ἰὰτὰ Ηοϊτηβοθίμὶ ορίβίοὶδ ΕἸογθηϊπα ἃ. 1816 βογιρίδ 

ἰοὲ ἰαπέααο ΠΙπαογῆδπδθ θα 0 Π18 ΘΥΓΤΌΓΘΒ οὐ ἀοίοδοϊαβ 5:6}1- 

βοδίϊ βαπί, αὖ ἱπᾶ6 ροςϊββίτη τη ̓π τὴ 6 ΘΟΠΒΙ]Π τη ΑΘΒΟΒΥΙ ἴδ- 

ΒΌ]45 οὕτα Βομ 1118 Μϑάϊοοὶβ ἄθηπο οΟ]]δ 15 Θάθπαϊ πϑβοθυθίαγ. 

Αφουτα βϑίτηδια οοἰδϊίοποιι Υ 1061}1} οοηΐθοῖῦ. [δπὶ ὑθπρὰβ 

οὐδὲ βοὴ δα θαᾶάθῃι ουτα απ8 ἰθχίμπι τθοθηβογθ οὗ αυϑηθαπι 

αυϊάθτι δμηθπάδγθ Ἰοὺ θη ἀδγθ ἱ. 6. ταδσηϑ οϑυ οπο δά- 

μἱ δἰϊα οογτίσογθ ᾿ἰθγαυίαση, πο ΒΟ ΠΟ] δίδπι. ΟΥΘὈΘΥ ΤΊ η8, ΘΟΤ- 

Ροπᾶϊα βοβο!ογατη πὸ αἰβογίθ β'σηϊβοανὶ, ηἷβὶ αποα ᾿Ἰθμητηδ- 

ἴὰτη οἰδαδαϊαβ οοτηρθμηάϊοβ βουρίαβ ἱπάυχὶ. υδιηαῦδϑηῃ ὯΘ 

ἰὰ αυϊάθια οχ δἰΐαυθο υϑὰ οταῖ. Νϑιῃ αυοά δάμαο ορίπδίϊ 

βαπί, Ἰοιητηδίδ, βαθρίυβ 8 ἐθχία ἀἰβούθραγθ, 1ἃ Ἰῃ81Θ ἢδ80 ΠΟΥ͂Δ 

οΟἸ]αἰϊοπθ οορπίξαπι οδὲ. [8 αυὶ βοῃο]ῖα δαϊθοῖδ, πο ὑθῃμθῦθ 

οοτητηθηἰατίατα ργοροβίθαμη Θχβου ρϑὶῦ, 8θα γοοΔ.}}18 ρΡοθίδθ 

δἃ αὐυδθ 5080118. ρου ϊπουθηῦ αυδθβι 18, αδθ 81 ΠῸῚ ἰηγθηθγϑῦ, 

ἴπ δο αυοαὰθ τὸ {Ππὰ ζτ 1. 6. ζήτει υὖ Ἰσπογϑύϊοηϊβ οοηΐθ8- 

βίοπθιῃ δρρίηχι:. Ῥγδθίθγθα ἴδθὸ απδθ ΒΡ ββϑίτηθ σου ηΐ, 

ΤΠΘΙΠΟΓΆΓΘ ΒΌΡΘΙΒΘαΪ: αὖ ΡτῸ ἀντὲ τοῦ, φ΄ ποῃ ΒΟ] πὶ ΡΤῸ φησί; 

βοᾷ οἰΐδιη ρτὸ φασί. --- Αα θᾶτπη ρϑυίθπι ΑρδπΘ ΠΟ Π18 4086 

οχ Μϑάϊοθο ἔἶτο δχοίαϊξ, δά βου ρϑὶ οοπἰαποῖδ ΒΟ} 18 θῶ α180 

Τυϊοϊπἰὰβ αὐ σχόλια παλαιά φγοροπὶῦ 6χ ᾿ἰ101Ὸ ΕΔυπϑϑίδηο (ἢ) 

4 Ὀίπάοτγῆο ἱπ ΡὨΪ1ο]. νοὶ]. ΧΧ γ". 11--. 29 οὐ δοουγαίϊι8 80 

Ηϑυβάϊο ἴῃ οἂ. Αρδιμθιηποηΐβ ἰδθυϊδθ οσχϑογιρία οὗ θοῷ αὔδθ 

Υἱοϊοτίαβ οχμῖθοὶ. Νϑῆι βού απᾶθ Ρἰθγϑαιθ οομβθηαηὺ 

πΟΠΠῸ}18 ὁχ ἱπίθρτο οοάϊοθ Μϑάϊοθο δΐαπο τηοᾶο ἢθχιβ86 ΡΓῸ- 

θ4Ό16 νἱδοίασ. Ῥοβίμιοᾶυπι οὑτα ποῃ 8]θηαπι Ραΐδγοπι ΕἾΟ- 

γος ηὶ οοαϊοὶβ βομοϊα οὐπηἶα πουΐ886, Θ8 οὐ 8 π|θ ΟΥ̓ϑίαΒ 

ψ ΘΙ 11 οποίαββοὶ, δὰ οδϊοθτ δα οπΐβ Αρδιμθιηποη 8 8160]. 

Τογεϊδιη Ορογϑτη θϑιηααθ ἰηβηϊ ΙΔ Όοτβ οΟἸ]ΟΟδΥΪ ἴῃ ΡΘΓ- 

Ἰαβέγαπαϊβ οταπῖ 8 αἰ οπϊ 5 οὐ αυἱ δὰ ΑΘθβοδυ απ βρθοΐδηῦ 

᾿ρτῖβ. Οὕτα δπΐτη ρτόοργθββὰ βυιἸοσαμ Υἱ ἀἴ880 1), ΠΟ ΤΠ0 60 

ΧΙ 

ἀ6. ποιρϊηὶ θὰ8 δυοσίοΥ ΤΩ οπθη απ 
οαἰυδαὰθ ἔα᾽δδ ΡΥ 68:- 

ἄοποθβ ρσοαϊ δίαυθ αυδβάδιῃ θα Π]0Π68 ἱηρυῖπηῖβ ΓΘΟΘΏΓΟΥΘΒ 

ῬΓΟΓΒΌΒ Ὦ8Ο ἴῃ ΤΘ οΥΥϑ 8. βοδίογο, 864 οἰΐδιη, ἰά αυοᾶ στα] Β 

δὸ ποη βοίυμῃ σοὶ αὐ, 868 ΑΘΒΟΏΎ]ο ἱπὶπηϊοῦτη οϑῦ, ἴῃ τυρίυ- 

ΘΠ ουῖθαΒ δα! ἰοπίθα8. οὐ Εἰ γῖβ αὈ] δῖ πηδδ ΤΘΒ Ἰαΐογθ ἴϑιὰ Ο0}1- 

νίοπθ οὔταΐαβ, ΠΘΟΘΒΒΔ ΤΩ 6880 οοβπονὶ ἱπητηθηβϑπι ΠΟΥ ΔΓΌΤΩ 

γίτη Ῥϑυ]αβίγσαγθ οὗ αυθθοῦμαὰθ αὦ ΑΘβομγαπι οηιθηδδπάυχῃ 

οοἸ]αἴα βαπὲ, οοπαυΐγογθ. ϑϑῃο ΒΒ} ΠῚ οηἶτα οαϊίονβ οἰδβοίατη 

ταᾶῖοο, θῶ 4086 811] ργοϊυϊογαηῦ, οἱ πουῖββθ οἱ γϑοῖθ ϑθϑΕ 8 6, 

ποη οοπΐοιηθοσο. [δα αυοὰ ΔΌΒίπο παυϊίοβ ΔΠΠ08 ΥἹΓΡ ἀθ 

ΑΘβοῦγ]ο ορθϊπηθ τιον 8 ΒΔ οῦσοῦ ἰπ ΡΒΪ]ΟΙ. νο]. ΠΡ. 906 

εἶχα ἴῃ Οραβο. Ρ. 212 ἃ τὴ 0118 ῥυάθμη θχορύδυι ἀϊχιῦ, αὖ ἴῃ 

οαϊδίοπθ ρ'θπο δρρδῦδίᾳ οὐ οο δχογσηδίδ 68 4088 6. πη0]008 

Ηῦτοβ οὐ ΠΌ6 108 ἀϊβδιραῦα θβϑβϑηῦ αὐϑῖὰ Ὀγουΐββίμηθ οΟ Προ γθη- 

αν, ἰᾷὰ ργδθβϑίδηἀυτη ϑαβοθρὶ, ργϑθβουιϊπι οὰπα οἱ ἰρβθ 11υὰ 

ἀδϑιἀοτίασαη οατα τα 118. ΟΟἸΩΤΩῸΠΘ ΒΔθοτοα οὐ ἴοσθ αυοίαϊθ 

σΟΙΏῬΟΥ ΓΘ, Π6. ΠΌΤ αὐυΐάθπη θούατη ααϊ ΑΘΒΟΏγ]Ο ΘΙΠΘη- 

ἀαπᾶο οροῦδιι παυϑηῦ ΟΠ ΠἾ πὶ ΘΔΓΌΠΩΙ Ἰἴογαγαμη οοηβρθοίαμι 

ΠΆΡΘΙΘ ΡΟΒΒ86. ΤᾺΘΙΏΟΙ Θἰϊδ τη [,μοββιηρίδηϊ 118 ἀἰοι ΠΡ 

ἸΑΒοτθα ἰστϊατη 6886 α00 8118 ΙΔΌῸΥ οοπἀοπαγοίυσ. Νοϑαὰθ 

ΥΘΙῸ 'ρ886 ῬῈῚ 860 ᾿γτιαβ [αϊξ Ιαῦου. Νϑῃι 5ὶ οϑίθσθ πιθᾶ Αθ- 

ΒΟΏΎ]Ο π1}}} ῬΓΟ 1886 νἱἀοαπίατν, ἰᾷ οογίθ Ῥγο 1886 οοηΐθηάθ- 

γτἶτη, οὺ αυἱ ΠαΡατη ΓΘΟΡῸΠΙ Ρουϊΐαβ οϑί, ΘῸΠ) τηϊγαύυγπ) Θ886 

ρυΐο, ἰοὺ στᾶπϑ ϑγθδ ΘΧ τϑογοιηθηϊβ δγαΐῶ 6886. υτ δὺ- 

ἴοῖα τοραΐδγθμι, πια]έα Θογαμι αα8θ ΠΌΠΟ αὐ νἱἀθηίυῦ. ἃ 

ρτϊουϊθα8 ϑαϊτον!θα8 αἱ πα} οοηβαῦο Ομλῖββῶ 6580, ὯΘ 1086 

αυΐᾷοπι ταθ0 ἰυ 1010 οοηβᾶοπάυμῃ 86 πο ἀοἰθούατη οοπἸθοίαγδ- 

τῦτα τ60 Διὶ τῖο οοταροϑι ΠΩ, 8648 αὐυδηΐυπι βογὶ ροββϑῦ οπι- 

εἴατα οοπϑρθοΐατῃ χα μἰ θπάαπι Θ886 ἀυχὶ, αὖ ᾳυὶ δὰ ΑΘΒΟΒΥ] 

οἵηδπἀδίϊομθιι 8686 δοοϊπρογθῦ, 8}}18 Ἰοοΐβ ἴῃ οἷβ αὰδ0 πορίθοίδ 

οαπὶ θοπδ ἱπνθηϊγοὺ δὰΐ δα σϑοΐδπι οιηδπάδπαϊ τϑύϊοηθιῃ οἱ δ 

ἀυοογοίαγ, 8}115. αὐἱδαβ σϑῦϑ 181 ἱπγοηία βυπί, αὐδϑὶ 1π|{18 



“γἹπόϑεσις. 

νου διὰ τὸ κεκλοφέναι τὸ πῦρ 
ως ἐν Σχυϑίᾳ δεδεμέ ᾿ 

κιάριερένηβδι γενομένη ὅτι ἐχ τῆς ἐπα- , ᾽ ν 

πυνϑάνεται Ἰὼ πλανωμένη, κατ᾽ Αἴγυπτον 
μ, 

“ῳΆ 
; 

ὧν 

ται τὸν Ἔπαφον. Ἑρμῆς τε παράγεται ἀπειλῶν 

ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ Διέ, φήσεως τοῦ Διὸς τέξε 
ν, - ᾿ ᾿ 

αὐτῷ κεραυνωθϑήσεσϑαι, 
' ᾿ 

καὶ τέλος βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίεται ὃ βρομηϑοῦς. Ν 

κεῖται ἣ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ό χοις 

(Κολχέσε Βταπο), παρὰ δ᾽ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ χεῖται. ἢ μὲν ἀκην 

Σχυϑέᾳ ἐπὶ τὸ Καυχάσιον ὄρος" ὃ δὲ 
[ἐ ; » 

ἢ δοάματος ὑπόχειται ἐν 
δ ὴρι 

αὐ ωμι 
τὸ δὲ χεφάλαιον αὕτου 

χορὸς συνέστηχεν ἐξ ᾿Ωχκεανίδων νυμφῶν. 

ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Κράτος καὶ Βία 

Ἥφαιστος 
Προμηϑεύς 

χορὸς ᾿Ωχεανέδων 

ἾὨχεανός 

᾿Ιὼ ᾿Ινάχου 

Ἑρμῆς 
[ἢ 
Ἡρακλῆς]. 

Κράτος. Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον, 

Σχύϑην ἐς οἶμον, ἄβροτον εἰς ἐρημίαν. 

Ἥφαιστε, σοὶ δὲ γρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 

ὑφηλοχρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 

ἀδαμαντένων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. 

τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 

θνητοῖσι κλέψας ὥπασεν' τοιᾶσδέ τοι 

ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δέκην, 

ὡς ἂν διδαχγϑῇ τὴν Διὸς τυραννέδα 

στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

Ἥφαιστος. Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς 

1. εἰς τὸν Καύχασον ((1].). --- (φοβῇ ν. 11 ἱ. 6. ἴῃ ἢἤπο Ραρίῃδθ 
ἰοριιηίον Π8660:) ἐστέον ὅτε οὐ κατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυκάσῳ 
φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασιν 
τοῦ ᾿Ωχεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔστι συμβαλεῖν. 

2. τοῦτο εἰς τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησομένου. χαὶ Σοφοκλῆς τὸ 
αὐτὸ περὶ (Φιλοκτήτου λέγει. 8. δέχα φασὶν ᾿4ϑηναῖοι, ἐπιστολὰς 
χαὶ ἐντολάς. δ. λαῶν ἔργον ὀφείλοντα γενέσϑαι. . ταῦτα 
ἐρεϑέζων Ἵκραιστόν φησιν, ὡς εἰ ἔλεγεν τὸν σὸν χόσμον. ---- χαὶ 

παρὰ τὸ ᾿θμήρου (1 212) ναὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνϑος ἀπέπτατο, παύ- 
σατο δὲ φλόξκα. 9. τὸ γ διὰ τὸ σφέ. 12. ἐν παραχορηγή- 
ματι αὐτῷ εἰδωλοποιηϑεῖσα Βία. παρὰ ᾿Αϑηναίοις Αἰδὼς τιϑηνὸς ᾿4ϑη- 

2. ἄβροτον 5680]. Ηοπι. 55. 78 οἱ 560]. Αὐϊβίορῃ. βδη. 814: ἄβατόν 
τ᾽ Μ (ἄβατον τροο.. 9. μέλλειν δηίθ γαβϑγδῃ Μ. 6. ἀδαμαν- 
τίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήχτοις πέδαις 5080]. Ατἰβίορῃ. ΒδΔη. 814: ἀδαμαντέ. 
ν»αἱισ πέδηισιν ἐν ἀρρήχτοισ πέτραισ Μ. 9. χ( Ριδοῆχυμι ἰη Μ. 

ΙΣ: 



ἐξ ὦ ΞΑΦΘΒΟΉΥΪΑ ὃ. ὁ 

» . χα ἐν ὡρ τν μ μν : 

δὲ: κοὐδὲν: ὀλποδῶηὶ ἔτι: 
. " 

τῷ . 

ολμός εἶμι συγγενῆ ϑεὸν 

“« ἤ 
Ἁ ΄ 

δῇσαι βίᾳ φάραγγε πρὸς δυσχειμέρῳ. 

πάντως δ᾽ ἀνάγχη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν" 

εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρϑοβούλου θέμιδος αἰπυμῆτα παΐ, 

ἄχοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλχεύμασι 

προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, 
κ »- 

ἣν οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 
“ ’ “ ἃ 

ὄφει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοέβῃ φλογὲ 
΄ Ὁ », 

χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος- ἀσμένῳ ὃὲ σοι 
, Ἁ .- , 

ἣ ποικιλείμων νὺξ ἀποχρύφει φάος, 
, Ὁ ΣΧ, [4 Ἂ ἮΝ - » . 

πάχνην 8’ ξῴαν ἥλιος σχεθᾷ πάλιν 

νιν ᾽ν “« ἐν . ϑ ."Ἁ Υ 

ἀεὶ ὃς του παρόντος ἀχ ηόὼν χαχου 

τρύσει σ᾽ - ὃ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυχέ πω. 

νᾶς, Τόλμης τε καὶ ᾿Αναιδείας τεμένη παρὰ αὐτοῖς. 1254. ἣ μὲν 

παρὰ τοῦ Διὸς ἐντολὴ ἣ δε ὑμῶν ἀγγελϑεῖσά μοι ἔχει ἤδη τέλος 

χαὶ οὐδέν ἐστιν ἐμποδὼν τοῦ γενέσϑαι, ἄκων δὲ ἐπιχειρήσω τῷ δε- 

σμεύειν. 14. τὸν ἀπὸ μιᾶς ὁρμώμενον τέχνης. 15. ἄνω ἄβατον 

καὶ φηλόκρημνον αὐτὴν εἶπεν, ὧδε προσανεπλήρωσε τὸ δυσχει- 

μέρῳ. 11. ἔξω ὥρας (ὥρας τι) καὶ φροντίδος ποιεῖσϑαι. 18. ἀπο- 

στροφὴ πρὸς τὸν Προμηϑέα. θέμιδος δὲ τὸν Προμηϑέα φησὶ καὶ 

οὗ Κλυμένης. 92. φλογιζόμενος. σταϑεύειν γὰρ τὸ κατ᾽ ὀλέγον 

ὁπτᾶν φασὶν ᾿Αττικοί, 28. χροιᾶς καὶ στοιᾶς φασὶν ᾿Αϑηναῖοι. 

94. ποιχελεέμ(ων): ἣ ὡς λειμὼν τοῖς ἄστροις ποικιλλομένη. --- τοῦ ἡλίου. 

25. πάλιν ἐχ διαδοχῆς μετὰ τὴν νύχτα σχεδάσει" ἐν νυχτὶ δὲ ἴσμεν 

ὅτε γεται ἣ πάχνη. ταύτην, φησίν, ὑπὸ τὸν ὄρϑρον ἀνατέλλων ὃ 

ἥλιος ἀποσχεδάσε! σοι. ἑῴαν δὲ τὴν ὑπὸ τὴν ἕω (ἕω: τὰ) γινομένην. 

δηλοῖ δὲ ὅτι οὐδὲ ἣ νὺξ ἀσμένη αὐτῷ ἔσται. 21. ὃ ποιήσων σε 

λωφήσων (λωφῆσαι 50110]. ΤΘ0.) “Ηροακλ)ῆς. 

"προσ- 

15. τῆς δυσχειμέρωι Μ. 16. σχέϑειν Μ. 17. εδωριάξειν 

Ῥογβοι: ἐξωριάζειν Ν. 20. πάγῳ τθοα.: τόπωι Μ. 960. αἷεὶ Τθ6. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΞ ΥἹΝΟΤΌΞ. 

τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 

ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 

βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δέκης. 

ἀνϑ᾽ ὧν ἀτερπῇ τήνδε φρουρήσεις πέτραν, 

ὀρϑοστάδην, ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ" 

πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 

φϑέγξῃ" Διὸς γὰρ δυσπαραέτητοι φρένες. 

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον χρατῇ. 

εἶεν, τί μέλλεις καὶ κἀτοιχτέζῃ μάτην; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν, 

ὅστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προύδωχεν γέρας; 

τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἦ ϑ᾽ ὁμιλία. 

σύμφημ᾽ " ἀνηχουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 

οἷόν τε: πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

ΗΦ. αἰεί τε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ΚΡ. ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαε" σὺ δὲ 

τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ΗΦ. ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα γειρωναξί. 

ΚΡ. τί νιν στυγεῖς: πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

98. τοιούτων, φησίν, ἐπέτυχες φιλάνϑρωπος γενόμενος. ἐν ἤϑει 

δὲ ὃ λόγος. οἷον τὰ ἐπίχειρα τῆς φιλανϑρωπίας ταῦτά σοι ἐγένετο. 

81. τινές, ἣν οὐ δυνήσῃ παρατραπῆναι. ἀτερπῇ διὰ τὰ ἐπαγόμενα. 

88. προαναφωνεῖ τὰς μονῳδίας αὐτοῦ. 8ὅ. ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις 

ἂν νεοχρατῇ: χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ἀπειλαὶ τῶν νέων. ταῦτα 

δέ φησιν ὡς νεωστὶ τοῦ Διὸς (τὸν πατέρα δα. 5610]. το0.) ἐχβάλ- 

λοντος (ἐχβαλόντος 5610]. Τ60.). -- γνώμη. 89. πυρὸς ταμίας 

γὰρ καὶ αὐτός. 42. πρὸς τὸν Δία, οὐ πρὸς τὸ ϑράσος (Κράτος 

501|0]. τ60.). ὥφειλε γὰρ οὐδετέρως ἀποδοῦναι. 45. γειρωναξία: 

ἡ διὰ χειρῶν ἐργασία. 

28, ἐπηύρου ἘΠΤΙΒΙΟΥ : ἐπηύρω Μ. 80. ὅτισ Μ. 40. πυ}]8π| 

ΡΟΥβοηδ6 ποίδπι μΒᾶροί Μ, δααϊαϊ τ]. ., 42.---82. ῬΔΙΔΡΥΔΡΪΒ ὙἱΟΘΒ 

ΡΟΥΒΟΠΔΓαΙΩ ποίδηίαῦ ἴῃ Μ, ποιηῖπἃ δας τη]. 42. αἰεί γε Υθ6. 

48. τῶνδε δυίο τᾶϑ. Μ. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῇ πλὴν ϑεοῖσι χοιρανεῖν" 

ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 
» - .} , - »)» 

ἔγνωκα τοῖσδε χοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

, οὔχουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 

ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

. χαὶ δὴ πρόχειρα φέλια δέρχεσϑαι πάρα. 

, βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγχρατεῖ σϑένει 

ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις. 
᾿ κ ν᾿ - Ὗ σῷ 

. περαΐνεται δὴ κοῦ ματᾷ τοὔργον τόδε. 

᾿ ἄρασσςε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 
ν σ ᾽ 3 Γ΄ δ. ’ 

, ἄραρεν ἦδε γ᾽ ὠλένῃ δυσεκχλύτως. 

, χαὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 
» Ἁ Ἂ ; ; 

μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς νωϑέστερος. 

, πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμφαιτό μοι. 

, ἀδαμαντένου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 

στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 

ΗΦ. αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 

ΚΡ. σὺ δ᾽ αὖ κατοχνεῖς τῶν Διός τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 

41. ἠνέξατο ὅτι τὴν αἰτίαν Διὸς εἰς τὴν τέχνην μετήγαγεν. 

49. ὥρισται, ἐτυπώϑη. τινὲς δέ, πάντα ἐχ ἤοιρῶν δέδοται τοῖς 

ϑεοῖς πλὴν τοῦ ἄρχενν. ὅ8. γχρονίζοντα ((}].)). 54. φάλιά 

ἐστι χυρίως τὰ περιστόμια τῶν ἵππων. 55. νέν πληϑυντιχῶς τὰ 

φάλια. 61. οὐ μάτην γζνεται. 08. πλὴν τοῦ Προμηϑέως. 

64. ἥλῳ σιδηρῷ τὰ στήϑη αὐτοῦ διαπαττάλευε, ἐπεὶ ἐντεῦϑεν αὐτῷ 

ἡ ἀγχζνοια. --- ἥλου σιδηροῦ ἄχρον, τὴν ὀξύτητα. 68. (πηπιο 67) 

ὀκνεῖς τέλεον ἀποδεῖν. 

49. ἐπαχϑῇ ϑίδηϊου: ἐπράχϑη Μ. δ4. φέλια τοοο.: Ψάλια Μ. 

δδ. βαλών ϑιαπὶογ: λαβών Μ. ὅθ. πόρους Ὠίοηγθ. ΗΔ]. Απί. Βοπι. 

Υι 86. ΜΆΓγΟΟΙ]η. ν. Τῆυο. ὃ ὅ, 5680]. Αὐἰβίορῃ. Εαα. 769: πόρον Μ. 

06. ὑπὸ στένω 5οΥρ5ὶ: ὑποστένω Μ, ὑπερστένω τὰ (ὅπερ στένω Ῥδαυν). 

ΡΒΟΜΕΤΗΒΥ͂Ξ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

στένεις: ὅπως μὴ σαυτὸν οἰχτιεῖς ποτε. 

. δρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 

,, ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 

, δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκχη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

, ἦ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 

χώρει κάτω, σκέλη δὲ χέρκωσον βίᾳ. 

,. καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μαχρῷ πόνῳ. 

, ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας" 

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

, σὺ μαλϑακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαδίαν 

ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 

. στεέχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφέβληστρ᾽ ἔχει. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε, καὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῇσαι πόνων: 

φευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 

καλοῦσιν" αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως, 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισϑήσῃ τέχνης. 

68. λεέπει σχόπει. 71. δεσμά. ἀντὶ τοῦ δέσμευε αὐτὸν καὶ 

παρὰ τὰ πλευρά. 74. διὰ τὸ »χώρει κάτω« τὸ μέγεϑος ἐνέφηνε 

τοῦ δεσμευομένου ϑεοῦ. --- ἀντὲ τοῦ κρώκωσον. 76. διατιτρωσχού- 

σας ἢ διατετορνευμένας (διατετορευμένας ΒΟΒ ΘΙ 461). 11. ὃ 

ἐπιτιμᾶν μέλλων σοι, εἴ γε ἀμελήδοις (ἀμελήσεις 8010]. ΓΘ0.). ὁ Ζεύς. 

ἴδ. ὡς ἐχτραπέλου (ὁοτγ. ἱπ εὐτραπέλου) πεποιημένου τοῦ προσώ- 

που αὐτοῦ. ἁρμόζει τῇ μορφῇ σου τὰ τραχέα σου ῥήματα. 80. τὰ 

ἐκ φύσεως προσόντα μὴ ὀνείδιζέ μοι. 81. ἐν ποσὶ καὶ χερσὶ τὰ 

δεσμὰ ἔχει. 86. εὐφυῶς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος ἔλαβεν τὸ διανόημα" 

Προμηϑεὺς γάρ ἐστιν ὃ προορῶν τὰ μήδεα, καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς 

τὸ ὃ. 81. τῶν δεσμῶν. ᾿ 

10. τωνδὲ Μ. 77. γε τϑοῦ.: σε (σ ἰῃ Υ πιυΐανῖ ἢ) Μ. δ8δ0. τρα- 

χύτητα Μ. 



ἈΒΒΟΗΥΤΠΙ 

ὦ δῖος αἰϑὴρ χαὶ ταχύπτεροι πνοαι, 

ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων 

ἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, 

χαὶ τὸν πανόπτην χύκλον ἡλίου χαλῶ" 

ἔδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέργϑηϑ᾽ οἵαις αἰκέαισιν 

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 

χρόνον ἀϑλεύσω. τοιόνδ᾽ ὃ νέος 

ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

δεσμὸν ἀεικχῇ. 

φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχγω, πῇ ποτε μόχϑων 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

χκαέτοι τί φημέ; πάντα προυξεπίσταμαι 

σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽, οὐδέ μοι ποταένιον 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ γρὴ 

αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσχονϑ᾽ ὅτι 

τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
»}; ; ᾿ ,] ᾽ “-“ὝῪ᾿ Ἁ ’ 

οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί, ϑνητοῖς γὰρ γέρα 

88. τεχνιχὸν τὸ μὴ εὐθὺς εἰσάγειν λαλοῦν τὸ συνεχτικὸν πρό- 

σωπον πρὸς ἐρεϑισμὸν τοῦ ἀχροατοῦ. μεγαλοφυῶς δὲ τὰ δ΄ στοι- 

χεῖα ἐπικαλεῖται. μονῳδεῖ (μονεδεῖ τη, ὁ ΒΌΡΘΙ ν δΌ Θοδάθμι τηδηὰ 

Βουϊρίο) δὲ πάντων ἀποστάντων. 90. διάχυμα. 91. ἤλλαξεν 

τὴν φράσων. 94. πολυετῇ" ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ γ΄ μυριάδας φησὶ 

δεδέσϑαι αὐτόν. 100. ἐπιτεῖλαε: ἀντὲ τοῦ ἐπιτελεσϑήσεσϑαι. »ὃν 

ἐχ Τροίας ἐπετέλλετο Παλλὰς ᾿Αϑήνης (Ηοπι. α 827). -- ἀντὲ τοῦ 

ἐπιτελέσαι. 102. ἀχριβῶς (61].). --- πρόσφατον, ἀπροόρατόν μόι. 

106. οὔτε σιγᾶν δύναμαι: ἀλγῶ γάρ" οὔτε μὴ (μὴ ἀο]οί Βοίμ6) ἐλέγ- 

χειν" εὐλαβοῦμαι γὰρ τὸν Δία. 

88. δῖος Ὑἱοίοτίαβ: διὸσ Μ. 90. παμμῆτόρ τοοῦ.: παμμήτωρ Μ. 

98. αἐχίαισι Μ. 96. ἐξεῦρ᾽ Μ. 99. πῇ Τυτγπθρυδ: ποέ Μ. 103. 

πεπεωμένην Μ, ΟΟΥΤ. π|}. 107. ἕοτί. ϑνητοῖσιν γέρα. 

ΡΒΕΟΜΕΤΗΒῪΞ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

πορὼν ἀνάγχαις ταῖσδ᾽ ἐνέξευγμαι τάλας. 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

πηγὴν κλοπαέαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τένω, 

ὑπαιϑρέοις δεσμοῖσι προυσελούμενος. 

ἃ ἃ, ἔα ἔα. 

τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ 

προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής, 

ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κεχραμένη: 

ἕχετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 

πόνων ἐμῶν ϑεωρός, ἢ τέ δὴ ϑέλων; 

ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον ϑεόν, 

τὸν Διὸς ἐχϑρόν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

δι᾿ ἀπεχϑείας ἐλθόνϑ᾽ ὁπόσοι 

108. ὃ ὁρῶν ὁ Ζεὺς οὐχ ἐπιλήσεται τῆς εἰς ἐμὲ ὀργῆς. 110. πη- 

γὴν χλοπί(αίαν): πᾶσα οὐσία μείωσιν πάσχει, τὸ δὲ πῦρ ἐν ὅσῳ χἂν 

τὸ τυχὸν ἔχῃ πάλιν αὔξεται" ὃ εἰδὼς πρῶτος ὃ ποιητὴς εἶπεν »σπέρμα 
πυρός« (ε 490). χαὲὶ τὸ σπέρμα γὰρ ἐξ ἐλαχέστου αὔξεται. πρὸς 
τοῦτο οὖν ἀντεμηχανήσατο (]. ἀντετεχνήσατο) Αἰσχύλος πηγὴν εἰπών" 

χαὶ αὐτὴ γὰρ ἐκ τοῦ τυχόντος αὔξεται. 114. ἐχπλήξεως ἐπιρρή- 

ματα. 115. ἔσως ὡς (αἱ δαά. τη} ᾿ῶχεανίδες εὐωδέας ἔπνεον" αἱσ- 

ϑητὴ δὲ ἡ ὀσμή, οὐχὲ δὁρατή" διὸ ἀφεγγής φησί. 117. ἡμιϑέων (6}.). 

118. ἐπεὶ τέλος τῆς οἰχουμένης ὃ Καύχασος. ἥ, οὖχκ (οὗ Ὑἱοί.) ἐγὼ 

πέραν εἰμὶ δεδεμένος " ἐπὶ γὰρ ἄχρου προσδέδεται. 120. διὰ τοῦτο 

δεσμώτης ἐπιγέγραπται. 121. χαὶ αὐτοὶ γὰρ ὠργίζοντο Προμηϑεῖ 

διὰ τὸ πῦρ' ἐκ γὰρ τούτου πάντα ῥᾷστα τὸ λοιπὸν εἶχον ἄνϑρωποι 

χαὶ οὐκ ἔτι ἔϑυον συνεχῶς. 

112. τοιῶνδε τοοο.: τοιάσδε Μ. 118. ὁπαιϑρίοις ΒΙοπῆο]ἃ : ὅπαέ- 
ὅϑριος Μ. προυσελούμενος 5οΥῖρ5ὶ (Ἰάθτι οοπίοοϊς Μ ϑΟΒτ ἢ) : πασσαλεύ- 
μένοσ (ϑοσθηΐα ῥγΐοτο ἰγαηβϑῆχο) Μ. 114. ἔα ἕα ἀο]οὶ Ὀἱπάογί. 117. 
ϑεόσυτος τρθ0.: ϑεόσσυτοσ ΝΜ. 119, ἐμῶν τθοο.: ἡμῶν Μ. 120. Ρᾶἃ- 

ΓΑΡΥΔΡΗῸΒ ρῥγδοῆχα ἴπ Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

φεῦ φεῦ, τί ποτ᾽ αὖ χινάϑισμα κλύω 

πέλας οἰωνῶν: 

αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς 

ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

δίν. 1. Χορὸς μηδὲν φοβηϑῆς" φιλία 

ἐξ ᾿ὥχεανέ- γὰρ ἦδε τάξις 

δων. πτερύγων ϑοαῖς ἁμέλλαις 

προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 

μόγις παρειποῦσα φρένας. 

χραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι" 

χτύπου γὰρ ἀχὼ γάλυβος 

διῆξεν ἄντρων 

μυχόν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 

τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ" 

σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 140 

12. χένημα. 180. ὃ ῥυϑμὸς ᾿ἀναχρεόντειός ἐστι κεκλασμένος 

πρὸς τὸ ϑρηνητικόν. ἐπεδήμησε γὰρ τῇ ᾿Αττιχῆῇ Κριτίου ἐρῶν καὶ 

ἠρέσϑη (ἠράσϑη τὰ) λίαν τοῖς μέλεσι τοῦ τραγικοῦ (μέλεσιν αὐτοῦ ὃ 

τραγικός Ὑοἰ]). ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς αὐκ ἐν παντὶ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς ϑρηνητικοῖς, ὡς καὶ Σοφοκλῆς Τυροῖ β΄. ἔστι δὲ ταῦτα ὅμοια 

τῷ νοὐδ᾽ αὖ μ᾽ ἐάσεις μεϑύοντ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπελϑεῖνε. ταῦτα δέ φασιν 

διὰ μηχανῆς ἀεροδονούμεναι: ἄτοπον γὰρ χάτωθϑεν διαλέγεσϑαι 

τῷ ἐφ᾽ ὕφους. ἐν ὅσῳ δὲ ᾿Ωχεανῷ προσλαλεῖ, κατίασιν ἐπὶ γῆς. 

186. ἡνέκα ἐπασσαλεύετο.ς 137. ὑπερβολὴ τοῦ φόβου (φόφου 1) Υ165), 

εἰ καὶ μέχρε τοῦ ᾽Ωκεανοῦ ἔφϑασεν. 138. ἀπεσείσατό μου τὴν αἰδῶ, 

οἷον τολμηρότερον ἐφρόνησα ἐνθάδε παρεῖναι. 139. ϑερμήν, ἐκ δὲ 

τούτου τὴν καλλίστην φησί. 140. »γεέτονες ἄζωστοι ἔκιονε (Η65ϊ1οά. 

ΟΡ. 846). --- ταῖς πτέρυξιν, δ ὧν ἐπωχοῦντο οἱ ἱπτάμενοι. 

131. ἅδε Ἠοττηδμη. 139. ϑεμερῶπιν Μ, ρ δὐἀβουρδὶί (1. 6. ϑερ- 

μερῶπιν) τηῖ. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥ͂Ξ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ΠΡ. αἰαξ αἰαῖ, 

τῆς πολυτέκνου Τηϑύος ἔχγονα, 

τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ᾽ εἱλισσομένου' 

χϑόν᾽ ἀχοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

πατρὸς ᾿βχεανοῦ, 

δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ δεσμῷ 

προσπορπατὸς τῆσδε φάραγγος 

σχοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. 

αηίϊείν. 1. ΧΟ. λεύσσω, Προμηϑεῦ" φοβερὰ 

δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 

ὁμέχλῃ προσῆξε πλήρης 

δαχρύων, σὸν δέμας εἰσίδουσα 

πέτραις προσαυαινόμενον 

ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαες" 

νέοι γὰρ οἱακονόμοι 

χρατοῦσ᾽ ᾽Ολύμπου, 

νευχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 

Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει. 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῶν ἀιστοῖ. 160 

144. γαληνώδε: (6}].). --- σῃ (. 6. σημείωσαὸὼ. --- πολυκοιμήτῳ, 

ἠρεμαίῳ, ἵνα τὸν ἀκαλαρεέτην δηλώσῃ. τέσσαρα δὲ ὑδάτων ἐγκώμια" 

τὸ φυχρόν, τὸ λευκόν, τὸ ἡδύ, τὸ ἠρεμαῖον τῆς ῥεύσεως. 149. γα- 

λεπήν, κακόζηλον φυλακὴν βαστάσω, ὅ ἐστι φρουρήσω τὴν πέτραν. 

164. ξηρόμενον (ξηραινόμενον 5010]. ΓΘ0.). 165. ἐσχυροδέτοις. 

166. χυβερνῆται τροπιχῶς. 168. νέοις, προσφάτοις ((}].). 160. 

τοὺς Τιτᾶνας καὶ τοὺς τούτων νόμους. 

141. αἵ ὈΪ5 γ6] αὐδίρι σθοῦ.: ἰθ. Μ. 148. ϑ᾽ εἱλισσουμένου Τυγηθ- 

θυ5: τ᾽ εἰλεσσομένου Μ. 147. πρὸσ πατρὸσ Μ, προσπορπατὸς δᾶ- 

ΒΟΥ 51 τη]. 160. δνοφερὰ ἨϊγΒΟΙῖρ. 162. ὁμίχλα τθο6. 158. εἰσέ- 

δουσα (α δὰρίηχὶξ πι}} Μ, εἰσιδοῦσαν ἩρΥτηδηη. 16. ταῖσδ᾽ Ὑ]᾽οίοΥϊα8, 
δα 

ἀδαμαντοδέτοισι ΤΟΣΠΘΡυΒ: ταῖσ ἀδαμαντοδέτοισ (το ἴῃῖο ν οἱ δ᾽ ᾿ἰπβοῦυἶε 

τη1}) Μ. 169. ἀϑέτως οχ Ηρδγοι. ἀϑέτως. ἀϑέσμως, οὐ συγχατατε- 

ϑειμένως. Αἰσχύλος Προμηϑεῖ δεσμώτῃ Βοπίογ: ἀϑέσμωσ Μ. 



ΑΕΒΟΗ͂ΥΠΙ 

εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γὴν νέρϑεν ϑ᾽ Ἅιδου 

τοῦ νεχροδέγμονος 

ἐς ἀπέραντον Τάρταρον ἧχεν, 
- »} ’ ; ᾿ 

εσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίοις πελάσας, 
φ ξ΄ Ἁ ΄ » 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 

τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 
-«“- Ὁ) Φ » , » Ὺ' ; νῦν δ᾽ αἰϑέρεον κίνυγμ᾽ ὃ τάλας 

ἐχϑροῖς ἐπέχαρτα πέπονϑα. 

τλησικάρδιος 
-»Ὲ σ δ». ΣΧ... “᾿ 
ξῶν ὅτῳ τᾶὺ επίχαρῃ; 

5» »Ἥὄ “- “" 

ξυνασχαλᾷ καχοῖς 

δέχα γε Διός; ὃ δ᾽ 

ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 
ο΄ , ιν, ᾽’ 

δάμναται Θύρανέαν 
’΄ 5“ ,» γένναν, οὐδὲ λήξει, 

πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ 

χέαρ, ἢ παλάμᾳ τινὲ 

τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν ᾿ τὰ ΚΝ. 
ἦ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, καέΐπερ χρατεραῖς 
ὲ »ἷ2».» ᾿] » [4 

ν γυιοπέδαις αἰχιζομένου, 

χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 

161. ἀντὲ τοῦ εἶϑε. 106. χαλῶς (οὐχ δἀάϊαϊῃ 11) ἐπήνεγ- 

χεν μήτε τις ἄνϑρωπος" οὐ γὰρ ἐπέχαιρον οὗτοι αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ 
νὉ 

συνέπασχγον. 167. εἴδωλον ((1].). --- ὥσπερ εἴδωλον - χρέμαμα: 

ὑπὸ τὸν ἀέρα ἐπέχαρτα πεπονθὼς τοῖς ἐχϑροῖς. 112. πλὴν Διός. 

115. τὴν 7Τιτανικήν, τὴν ἐξ Θὐρανοῦ. 119. ἢ αὐτὸν καϑέλῃ τις 

τῆς βασιλείας. Ξ 

1601. ϑ᾽ Τυγποριβ: τ᾽ Μ. ἀΐδου Μ. 104 ἀγρίως Υθ06. 10. ὡς 

μήτε Τυσποθυβ: ὡὧσ μήποτε Μ. 166. βου θοπάππι νἱἀθίυ ἐπέγαϑεν 

(εἴν. ΟΒο. 768). 178. ἀεὲ τοοο.: αἐεὲ Μ. 179. τέσ Μ. 180. ἔτ᾽ 

ἐμοῦ τρος.: ἔτ᾽ ἀπ᾽ ἐμοῦ Μ. 181. γυιοπέδαις τθοο.: γυοπέδαισ Μ, 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΞ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ ἀφ᾽ ὅτου 

σχῇπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

χκαέ μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 

ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει, στερεάς τ᾽ 

οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ 

χαταμηνύσω, πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 

δεσμῶν γαλάσῃ, ποινάς τε τώνιν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐϑελήσῃ. 

απἰϊείν. 3. ΧΟ. σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πιχραῖς 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 

ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε 

διάτορος φόβος" 

δέδια γὰρ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 

πᾷ ποτε τῶνδε πόνων 

χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ 

ἐσιδεῖν. ἀκέγη- 

τα γὰρ ἤϑεα καὶ κέαρ 

ἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 

188. περὶ τοῦ ἔρωτος τῆς θέτιδος φησί, --- τὸ νεωστὶ μηχα- 

νώμενον κατ᾽ αὐτοῦ. 184. ἀποσυληϑήσεται. 185. πειϑοῖ γὰρ 

ἢ βίᾳ πείϑομεν, ὡς ὃ ποιητής (Ρ 481) »πολλὰ δὲ μειλιχέοισι προσ- 

ηὖδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇῆκ. 189. τοῦτο τῆς μεγαλοφυΐας Αἰσχύλου 

χαὶ Προμηϑέως ἄξιον, τὸ μετὰ τὴν λύσιν ποινὰς αἰτεῖν τὸν 4. 

198. παρρησιάζῃ. 196. ὁ διατορεῖν δυνάμενος καὶ τιτρώσχειν. 

196. ἐγὼ ἀπορῶ, φησίν, εἰ ὅλως σε λύσει τῶν δεσμῶν, σὺ δὲ καὶ 

ποινὰς λαβεῖν ἀξιοῖς ὡς ἀγνοῶν τὸν Διὸς τρόπον. 198. παυσά- 

μενον" ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν προσορμιζομένων νεῶν. 201. οὐ μύϑῳ 

παραγόμενον καὶ πειϑόμενον. -- παρὰ τὸ »ὅ τοι σϑένος οὖχ ἐπιεικ- 

188. ἀφ᾽, τυυΐ. ἱπ δφ᾽, Μ. 185. οὔτε Ῥογβοη (οὔτε το 66.): οὔτοι 

Μ. 186. ἐπαοιδαῖσι Μ. 189. τε τένειν ΤΌΤΩΘΡαΒ: τέ μοε τίνειν Μ. 

190. τῆσδ᾽ τοοο.: τῆσ Μ. 194. ἐρέϑισε Τυγποθαυβ: ἠρέϑισε Μ. 197. πᾷ 

Τυσποθυθ: ὅπαι Μ. 90054ᾳ. χέαρ οὐ παράμυ 8ορᾶταίο γοῦϑὰ Μ. 

201. ἀπαράμυϑον τοῦο.: οὐ παράμυϑον Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ΠΡ. οἷδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 

τὸ δέχαιον ἔχων Ζεύς, ἀλλ᾽ ἔμπας, ὀΐω, 

μαλαχογνώμων ἔσται ποϑ᾽, ὅταν ὦ " . 

ταύτῃ ῥαισϑῇ" 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 

εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ χαὶ φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντέ ποϑ᾽ ὕξει. 

πάντ᾽ ἐχχάλυψον χαὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 

ποέῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾿ αἰτιάματι 

οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκέζεται" 

δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τε μὴ βλάπτῃ λ όγῳ. 

ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέχειν ἐστὶν τάδε, 

ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαέμονες γόλου 

στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

οὗ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῇϑεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν, 

ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

Τιτᾶνας, Θὐρανοῦ τε χαὶ Χϑονὸς τέχνα, 

οὐχ ἠδυνήϑην" αἱἰμύλας δὲ μηχανὰς 

τόνε (Ηοιη. Θ᾽ 468). 202. πάντα δικαίως οἰόμενος ποιεῖν. αὐτὸς 

ἑαυτῷ ἀρέσχων καὶ δίκαιον νομίζων εἶναι ὅπερ ἂν βούληται πράττειν. 

206. φϑαρῇ (τι}). 207. φιλίαν (61]. τθ6.). 209. τὴν ὑπόϑε- 

σιν βουλόμενος διδάξαι τὸ πάρεργον (περέεργον ῬδυΝ) τοῦ γυναικώ- 

δους ἤϑους προσέλαβεν. οὐχ ἂν γὰρ ὃ ᾿βχεανὸς ἠξίωσεν ἐρωτῆσαι 

εἰδώς. 216. τοῦτο (τούτῳ Ὑ116}1}}) συναπτέον »οἱ μὲν ϑέλοντεςε 

(217). 222. συνετάς, τὰς ἐμὰς δῆλον ὅτι. 

202. χαὲ Υθ66.: τε χαὲὶ Μ. 208. ἔχον δηΐθ (ΟΙΥ. Μ. ἐὼ (ΘΟΥΤ. ἰη 
ὀΐω τὰ} βορδγδίο υϑῦϑιι Μ. οἱϑοὶξ ὀΐζω Βγυποῖ, Ζεὺς οἱ ἀλλ᾽ Βοίῃο (ἔχων᾽ 
ἔμπας, ὀΐω). 206. ῥαισϑῇ τοοο.: ῥωσθῇῆ (ω ἴπ ᾿ἰϊιγ8) Μ. 217. ἔδρησ 

Μ. 220. πείϑειν ΟΟΥΥ. ἴῃ πιϑεῖν Τὴ]. 

ΡΒΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

ᾧοντ᾽ ἀμοχϑὲ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον θέμις 

καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 

τὸ μέλλον ἦ χραώνοιτο προυτεϑεσπίκει, 

ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 

χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερέχοντας κρατεῖν. 

τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 

χράτιστα δή μοι τῶν παρεσξώτων τότε 

ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 

ἑχόνϑ᾽ ἑκόντι Ζηνὲ συμπαραστατεῖν. 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 

κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῇ Κρόνον 

αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 

χκαχαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 

νόσημα, τοῖς φέλοισε μὴ πεποιϑέναι. 

ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ᾽ ἥντινα 

αἰκέζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 

χαϑέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσι νέμει γέρα 24 

ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχέζετο 

4286. τὸ γὰρ ϑεῖον φύσει μὲν ἕν ἐστιν, ὀνομασίᾳ δὲ πολυμερές. 

221. χαϑὸ (6].). 288. συναιρομένῳ τῇ μητρί. 4238. ὅτι (ἰ. 6. 

σημείωσαι ὅτι) οἶδεν τὸ ὄνομα τῆς τυραννίδος. πρὸ αὐτοῦ δὲ καὶ 

᾿Δρχέλοχος" »μεγάλης ᾿ οὐκ ἐρῶ τυραννέδοςκ«. 240. γνώμη (πι3). 

241. τὸ ἀμνημονεῖν τῶν φίλων. 442. ὕπερ δὲ ἐρωτᾶτε, δὲ ἣν 

αἰτίαν χολάζομαι, λέξω. 446. διεήρει. 

229. χρείη Ὀαποδίυδ: χρὴ. ἢ Μ, χρεῖ᾽ ἦ ἴῃ τιδῖρ. ἴη1, δόλω τοὺς Μ, 

δὲ δἀδοτίρβὶς 1. ὁπερσχόντας ῬΟΥΙΒΟΗ. 942, αἰτῶν Μ. 24. δαί- 

μοσι Μ. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

ἀρχήν: βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 

οὐχ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 
Ἃ κ-ν δ. ΝΜ »ν»Ἅ Ὡν ’ 

τὸ πᾶν ἔχρηξεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 

Ἁ “-ΜὝ ἌΝ. ᾿ ἔ Ἁ 2 “ 

χαὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ " ἐξελυσάμην βροτοὺς 
Ἁ ᾿ Ὁ ᾿ 5 σ δ -“Ψ 

τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς ιδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαϊσὸξς πημοναῖσι κάμπτομαι, 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ προϑέμενος, τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶς 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 

σιδηρόφρων τε κἀκ πέτρας εἰργασμένος 

ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαὴλᾷ 

, Ψ...Ν Ἁ Μ.. Ἀ μ᾿ Ὁ νυ , 

μόχϑοις " ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 

ἔχρῃζον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνθϑην χέαρ. 

ΠΡ. καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

ΧΟ. μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω: 

ΠΡ. ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 

ΧΟ. τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου; 

ΠΡ. τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴχισα. 

241. μισοπονήρως καὶ φιλανϑρώπως τὸ ταλαιπώρων προσέ ϑήκεν. 

251. τινὲς ἐτόλμησα. καὶ τὸ ἑξῆς μετὰ ἤϑους. δύναται καὶ τολμῆς 

εἶναι ὡς τιμῆς τιμήεις. 268. δύναται (ἢ σύνδεσμος εἶναι ἢ δάάϊί 

Ὀἰπαου) ἀντωνυμία ἐν συμπαϑείᾳ κειμένη ἣ τοι ὡς »μή μοι μῴωνε, 

φέλονε (Ηοπι. Χὶ 88). 2561. ἐσταύρωμα:, ἐκτέταμαι. τῶν δὲ μέ- 

σων τὸ ῥυθμίζειν. ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν χορδῶν. 208. ἐρωτη- 

ματικῶς. μὴ ἕτερον ἥμαρτες ἁμάρτημα; 

248, οὐδένα Μ. 250. τοῖσιν (ν ἴῃ ᾿ἰϊαγ ἃ) Μ. 251. δὲ τόλ- 

μησ᾽ Μ. 258, τῶ ταῖσ (τοι ΒΌΡΘΥΙΒΟΓ. τη) Μ. 250. ἀλλὰ νηλεῶς 

ἘΠΙΒΙοΥ: ἀλλ᾽ ἀνηλεῶσ Μ. 951. ἐρύϑμισμαι (αἰΐοταπι ρ΄ Δἀβουρϑ1ῦ 1) 

ΜΝ. 261. ἠλγύνϑην τοοο.: ἀλγύνϑην Μ. 262 ---271. ΡΑΙΑΡΥΔΡὮΙ 

Ργδϑῆχδθ 'ἴπ Μ, ποπηῖπᾶ δά. πτηϊ, 962. ἴογτί. φίλοις γ᾽. ἐλεινὸς ῬΟΥΒΟΗ: 

ἐλεεινὸσ Μ. 2608. μή πού τι ΟΟΥΤ. 6Χ μήποτε Μ. 204, ϑνητοὺς 

τοου.: ϑνητούς τ᾽ Μ. προσδέρχεσϑαι δπία τϑατδιῃ Μ, 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΌΞ. 

. μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥὦπασα. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 

ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονται τέχνας. 

τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν 

αἰκίζεταί τε χοὐδαμῇ χαλᾷ καχῶν. 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προκεέμενον:; 

οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδέν, πλὴν ὅταν χείνῳ δοκῇ. 

δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 

καϑ’ ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

᾿ μεϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινά. 

ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν χαχῶς 

πράσσοντ᾽ " ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 

ἑχὼν ἑκὼν ἥμαρτον, οὐχ ἀρνήσομαι" 

ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισέ με 

κατισχνανεῖσϑαε πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγεέτονος πάγου. 

χαΐ μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 

πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 

269. λαμπρόν. 2712. συνήϑης αὐτῷ ἣ χαλᾷ φωνή. 2171. ν»ἀλλὰ 

τὰ (ταῦτα τη) μὲν προτετύχϑαι ἐάσομενε (Ηοπι. " 60). 281. τι- 

μωρηϑησόμενος. 288. γρ. βλάβας. --- βούλεται γὰρ ὁτῆσαι τὸν 

χορῴν, ὅπως τὸ στάσιμον ᾷσῃ. 

209. φλογωπὸν σπέρμ᾽ ὙΥ 6]. 272. 213. ῬΟΥΒΟΠΔΥΌΤΩ ποίδϑ, ΟἸΉἾ5588 

ἰη Μ, δααϊαὶϊ Ὑ 6 ΟΚου. 974, 215. Ῥαγδρυδρὶ ργδθῆχδρ 'π Μ, ποίδβ 

ῬΓΔΘΒΟΥ 510. 279. ῬοΥβοηδθ ποίϑ οαῇοί Μ, δά. τη]. 280 5αᾳ. τὸν 

χαχῶς πράσσοντ᾽ ῬϑίδηϊοΥ: τοὺσ χαχῶσ πράσσοντασ ΝΜ. 281. ταῦτ᾽ 

ΝΜ, ταῦϑ᾽ τη]. 282. ῬΓΔΡΤΆΡΠ5 ργϑθῆχϑ ἴῃ Μ. 288. εδρόμην Μ. 

9284, ἴοτί, τοιαῖσδέ με. 28ῦ. χατισχνανεῖσϑαι γϑ6ο.: χατισχανεῖσθϑαε 

Μ. πεδαρσίαισ διῖθ οοΥἿ, Μ. 
ΑἌβοΆγ ]υ5 εα. ΥΥ̓εοΚΙεΐπ. 2 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΠΙ 

ἀκούσαϑ᾽. ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πίϑεσϑέ μοι, πίϑεσϑε, συμπονήσατε 

τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει. 

οὐχ ἀχούσαις ἐπεϑώυξας 

τοῦτο, Προμηϑεῦ. 

χαὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὲ χραιπνόσυτον 

ϑᾶκχον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα ϑ᾽ ἁγνὸν 

πόρον οἰωνῶν, ὀκριοέσσῃ 

χϑονὶ τῆδε πελῶ" τοὺς σοὺς δὲ πόνους 

χρήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

Ὠχεανός. ἥκω δολιχῆς τέρμα χελεύϑου 

διαμειφάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ, 

τὸν πτερυγωχῇ τόνδ᾽ οἰωνὸν 

γνώμῃ στομέων ἄτερ εὐϑύνων" 

ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἔσϑι, συναλγῶ. 

τό τε γάρ με, δοχῶ, ξυγγενὲς οὕτως 

ἐσαναγχάζει, χωρίς τε γένους 
" ») σ »» - 

οὐχ ἔστιν ὅτῳ μείςονα μοιρᾶν 

291. οὗ γὰρ ἐπιμένει μοι ἣ λύπη ἐφ’ ἑνί, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαφόροις 

ἀσχάλλω, καὶ τὰ πάντα ὑμῖν ἀφηγήσασϑαι βούλομαι. --- ἣ πορὶ τὰ 

αὐτὰ πλανωμένη ἣ (ἣ οπιίθεξ 5680]. ΤΘ0.) πημονὴ ἄλλοτ᾽ ἐπ ἄλλοις 

προσιζάνει 296. (πιπὸ 298) ἢ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν “υνηγῶν. 

298. προσέϑηχε »τῇδεκ διὰ τὸν Καύκασον" οὐ γὰρ πᾶσα γῇ σκληρά. 

- ἐπέλασα. 800. χαιρὸν δέδωσει τῷ χορῷ καϑήκασϑαι τῆς μὴ- 

χανῆς ᾿Ωὠχεανὸς ἐλϑών. ὑπερβολῇ δὲ ἐχρήσατο, ὕπου γε Ὅμηρος 

οὐχ εἰσήγαγεν Ὀχεανὸν εἰς τὸν σύλλογον τῶν ϑεῶν. ἐπὶ γρυπὸς ὃ. 

τετρασχελοῦς ὀχεῖται. 802. τὸν ταχὺν διὰ τῶν πτερῶν. 809. οἱον 

χωρὶς ἡνέων αὐϑαέρετον, οὐ βίᾳ. 807. μοῖραν: λεέπει φιλίας. 

290. πέϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε ΒΙοιηβοϊά: πείϑεσϑέ μοι πείϑεσϑε Μ. 

291. ἰπ ταῦτάτοι Μ. Ωῳ9ῦ. χραιπνόσυτον τροῦ.: χραιπνόσσυτον ΝΜ. 

ΡΒΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

νεέμαιμ᾽ ἢ σοί. 

γνώσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 

χαριτογλωσσεῖν ἔνε μοι" φέρε γὰρ 

σήμαιν᾽ ὅ τι χρή σοι συμπράσσειν" 
» ’ 7 » φ ᾽] » 

οὗ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ᾿ὠχεανοῦ 

φέλος ἐστὲ βεβαιότερός σοι. 

» ’ ΄« Ἁ Ἂ Ἂ , » - 

ἔα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 
Γ, (ὦ , - Γ Ἁ 

ἤχεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 

ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ 

αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα 

ἐλϑεῖν ἐς αἷαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 

ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ συνασχαλῶν καχοῖς:; 

δέρχου ϑέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φέλον, 

τὸν συγχαταστήσαντα τὴν τυραννέδα, 

οἵαις ὑπ᾿ αὐτοῦ πημοναῖσε κάμπτομαι. 

ὁρῶ, Προμηϑεῦ, καὶ παραινέσαι γέ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὄντι ποικέλῳ. 

γίγνωσχε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

νέους" νέος γὰρ χαὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 
»] ᾽] οὰ - " ΄ ΄ 

εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 

ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου καὶ μαχρὰν ἀνωτέρω 

ϑακῶν κλύοι Ζεύς, ὥστε σοι τὸν νῦν γόλον 

παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 880 

810. μέχρι γλώσσης χαρίζεσϑαΐ σοι χαὶ οὐκ ἔργοις. δ81454. δυσ- 

χεραίνει εἴ πως τὸ ἴδιον ἀξίωμα μὴ ἐτήρησεν ὁ 'βχεανός. 517. τὴν 

Σχυϑίαν: οἱ γὰρ Χάλυβες Σκυϑικὸν ἔϑνος. 828. (πὰ ἥπθ μᾶ- 

αἶηδθ γ. 286 --- 381 σοηςη6η|15) σχόπησον τὰ τῶν ῥητόρων χαλὰ παρὰ 

πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τραγικοῖς. 824. συνετῷ. 825. γνῶϑι 

σαυτόν, ὡς ὃ ποιητὴς (Ε 440)" »νφράξεο Τυδείδη καὶ χάζεο«. γνῶϑει 

σεαυτὸν ὅτι ἥττων εἰ τοῦ Διός. --- γνωμεκόν (τη). 880. πείσῃ 

808. νεῖμαέ μ᾽ Μ, νεξζμαιμ᾽ τη]. 810. χαριτογλωσσεῖν Α(ΒΘηδΘαΒ 

ΠΥ Ρῥ. 16 Ο: σὲ τὸ γαριτογλωσσεῖν Μ. 511. συμπράττειν Μ. 9829. 

ΡΔΥΔΡΤΔΡ5 ργδθῆχα ἱπ Μ, ποίδηι δα. τη]. 
"ω 



-.-ὐ τῶν ἀν ὦ «τ. “τ. οροὔὕὃ0ἔν τ πἘΕἘΠΛ’ὺὕ}  .... .. 

ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἀλλ᾽, ὦ ταλαέπωρ᾽, ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 

ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 

ἀρχαῖ᾽ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 

τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑφηγόρου 

γλώσσης, Προμηϑεῦ,. τἀπίχειρα γίγνεται. 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴχεις χαχοῖς, 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 

οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐχτενεῖς, ὁρῶν ὅτ 

τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι 

ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων᾽ 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 

ἢ οὐκ οἷσϑ᾽ ἀχριβῶς ὧν περισσόφρων ὅτι 

γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρέβεται:; 

ζηλῶ σ᾽ ὁϑούνεχ᾽ ἐχτὸς αἰτίας κυρεῖς, 

πάντων μετασχὼν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 

χαὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 

πάντως γὰρ οὐ πείϑεις νιν᾿ οὐ γὰρ εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῆῇς ὁδῷ. 

ΩΚ. πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 

ἢ σαυτόν" ἔγρῳ χοὺ λόγῳ τεχμαῴροομαι. 

γὰρ χαλεπώτερα. 881. ὡραῖον (τη}). 838. (πο 8384) ἃ 

386. λεέπεει ϑέλεις εἶναι. 

838. ἐάν μοι μὴ πεισϑῆς, βλάφεις σεαυτόν. 8460, ϑαυμάζω σε 
πάσχεις νῦν. γνωμιχῶς δὲ φησί. 

πῶς οὐδὲν πέπονθας ὑπὸ Διὸς συναλγῶν μοι. ἄλλως. ζηλῶ σε, φησίν, 

ὅτε καὶ τὰ περὶ σαυτοῦ ποιήσας κεχόμισαι χάριν ἐξ ἐμοῦ, καὶ οὐκ 
ΔΑ “- ἃ, 4 Χ 2 “- μ ΜΕ ." ΄ 

ἐάσω σε προσχροῦσαι Διὶ ὑπὲρ ἐμοῦ. προγινώσχων δὲ ὅτι οὐ πείσει 

τὸν Δία ἀπείργει αὐτόν. 

8333, ἔσωσοι δηΐο οοΥ. Μ. 885. γένεται Μ. 337. παροῦσιν δηῖθ 

γ88. Μ. 846. ραγαρτρμι5 ρῥγδθῆχα ἰπ Μ, ποίδ δα. τηῖ. 347. ἴοτί. 

τούτων. μετασχεῖν ὝΥΕΙ]. 848. μηδέ τοοο.: μηδέν Μ. 849. πείσεις 

Τοοο. εὐπιϑής τοοο.: εὐπειϑής Μ. 860. πημαϑῆσ ἀπία οοΥν. Μ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΒΥΞ ΥἹΝΟΤΌΞ. 

ὁρμώμενον δὲ μηδαυῶς ἀντισπάσῃς " 
»] σαν Ἁ 5 ΄- ΄ Ὁ Ἃ ἢ αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 

δώσειν Δ᾽, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων. 

τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ" 

προϑυμέας γὰρ οὐδὲν ἐλλεέπεις. ἀτὰρ 
Α͂ , Ξ ’ Ἁ 5ῳι 3 “Ὁ μηδὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πονήσεις, εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλεις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 

ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ εἵνεκα 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί με καὶ κασιγνήτου τύχαι 

τεέρουσ᾽ “Ἄτλαντος, ὃς ἐς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηκε κέον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 
» ᾿΄οι » ’ 

ὥὦμοις ἐρεέδων, ἄχϑος οὐχ εὐάγχαλον. 

τὸν γηγενῆ τε Κιλικέων οἰκήτορα 
» ὅν » Ὁ ῃ » 
ἄντρων ἰθὼν ᾧχτειρα, θαιον τέρας, 

ἑκατογκάρανον πρὸς βίαν χειρούμενον 

Τυφῶνα ϑοῦρον, πᾶσιν ὃς ἀντέστη ϑεοῖς, 

σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρέζων φόβον" 
) “ ΄ ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, 
ς ΡῈ ᾿ ᾿ Ἁ ΤΌ ν Ιφ δὰ. ὡς τὴν Διὸς τυραννέδ᾽ ἐκπέρσων βίᾳ 

801. προμηϑητικῶς" οὐ γὰρ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον λογισμὸν πολ- 
Ἁ ΄ - - -» Ω λοὺς αὑτῷ (αὐτῷ τη) συνατυχεῖν βούλεται ὁ Προμηϑεύς. δ86θ. δυσ- 

μεταχεέριστον. 861. Κιλίκων. --- οἰχήσαντα μὲν ἐν Κιλικέᾳ, 

κολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ. “Ησίοδος δὲ (τηπιοὸ Ῥίπᾶάδν. ῬΥ(Β. ΙΓ 82) 

»τόν ποτε Κιλίκιον ϑρέφεν (ϑρέψαι τη) πολυώνυμον ἄντρον. 811. οὐ 

μὲν ἐλεητὸς ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὃ ποιητὴς φύσει τοῖς τεραστίοις ἐξαι- 
΄ » ΄ -" ; ρούμενος (ἐξαιρόμενος Ῥ]6Υ) οὐ λεπτολογεῖται τὰ πράγματα. 

8564, δωρειὰν Αἀο ΒδιηθοΙΡ. 866. χοὐδαμῇ τοοο.: χ᾽ οὐδὲ μὴ ΝΜ. 
869. ϑέλοις τθ0ο. 868 Οοθαπὶ ποίδπι ργϑθβου ρϑὶύ τ]. γαξ ῬΟΥΙΒΟΗ, 

864, ὃς πρὸς Υθοο. 869. ἑχατογχάρανον ΒΙοπιῆο]α (ξχατογχάρηνον 
(ἃ: 

ῬαυΝ): ἑχατοντοχάρηνον Μ,, ἕχατοντα- ΤΩ]. 870. πᾶσι δ᾽ ἀντέστη 
Μίποκνυῖ (οὐ Ηθγτηδηη). 871. γαμφιλαῖσι διιῖθ ΟΟΥΡ. Μ, 
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ΑἘΕΒΟΗΥΙ 

ἀλλ᾽ ἦλϑεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐχπνέων φλόγα, 

ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑφηγόρων 

χομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

ἐφεφαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 

καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 

χεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἐπούμενος ῥέζαισιν Αἐτναίαις ὕπο, 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄχραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 
σ »ν 3 , ΄ 

Ἥφαιστος. ἔνϑεν ἐχραγήσονταέ ποτε 
,} Ἁ Ὁ “ ; ΄ 

ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρέαις γνάϑοις 

τῆς καλλικάρπου Σικελέας λευροὺς γύας" 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ξάλης, 

καίπερ χεραυνῷ Ζηνὸς ἠνϑρακωμένος. 
᾿ Ὁ ». »Ἥ 5. »ς “- .»ὸῳος ΄ 

σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 

874, ἄπαυστον, ἄσβεστον. 818. χατεχάη. φέφαλος γὰρ ὃ 

σπινϑήρ. --- ἐξησϑένησε τὴν δύναμιν, ὃν τρόπον οἵ ἐμβρόντητοι. οἵἱ 

δὲ βροντῆς ξηρᾶς ἀχούοντες ἐχπλήττονται. 819. ἐχλελυμένον (6}].). 

880. τοῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ τουδιζμετὰ (ξ 1. 6. ζήτει ἴπ ΤηΔΓΡ. ΠΙ; τοῦ 

διαιροῦντος Ὀϊπά., ἑοτί. τοῦ διαιροῦντος μεταξὺ) Σικελέαν καὶ ᾿Ιταλίαν. 

882. χαλχεύει" μύδρος γὰρ ὁ πεπυρωμένος σίδηρος. 884. ἔνϑεν 

αὶ ᾿ ΓΔ, ᾿ Ἂ Δ ἃ Ἅ Ἁ 

ὁ Καλλέμαχος πυρέδειπνόν φησι. ποταμοὺς ὁἐὲ πυρὸς τοὺς κατά Σε- 

κελίαν ῥύακάς φησι, περὶ ὧν ἠκούομεν πάλαι" καὶ χατὰ τοὺς “Ἰέρω- 

νος χρόνους κατὰ τὸ μέσον ῥυέντες πολλὰ διέφϑειραν χωρία. ὅϑεν 

τό τε ϑεῖον καὶ τὰ πυρεῖα. γῇ γάρ ἐστι παρακείμενον ἔχουσα πῦρ, 
σ Ἁ , ΑΨ “ 4 »μ Σ κ Ἁ Ἁ μος 

ὅ ἐστι χατὰ παράϑεσιν τῆς γῆς. ἄλλο δὲ ἐστι πὺρ τὸ κατὰ χρᾶσιν 

τοῦ ὕδατος, ὃ ποταμοὺς πυρὸς ὁ Πίνδαρος (Ργί. 1 41) χαὲὶ ὃ 4ἰσ- 

χύλος φησί. 88ὅ. τοὺς πλατεῖς (61].). 

ν 

874. ἄγρυπνοσ Μ. 879. παρήορον Υ666., παράορον ΒΟΙΡ: πα- 

ράωρον Μ. 381. ἐπούμενοσ Μ, ἱπνούμενοσ τηϊ. 8387. ϑερμοῖς 

τοῦ: ϑερμῆσ Μ. ἀπλάτου ϑομποίζ: ἀπλήστου Μ. βέλεσι τοοο.: βέλεσσι 

Μ. Ὑγογβυπι ροβὲ 385 οο]]Ἱοοδὶ ΕὙΤΈΖΒΟΠΘ. 389. Ρτοιθί μοὶ ποίδηι ΡΓ86- 

ΒΟΥΙΡΒΙΌ Τὴ]. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΞΒ ΥΙΝΟΤΥΞ. 

χρήζεις" σεαυτὸν σῷζ᾽ ὕπως ἐπίστασαι" 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 

ἔστ᾽ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

οὔκουν, Προμηϑεῦ, τοῦτο γιγνώσκεις ὅτι 

ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι; 

ἐάν τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ 

καὶ μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βίᾳ. 

ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 

ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκέ με. 

μόχϑον περισσὸν κουφόνουν τ᾽ εὐηϑέαν. 

ἔα με τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὲ 

κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 

ΠΡ. ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 

ΩΚ. σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 

μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 

ΩΚ. ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι παγχρατεῖς ἕδρας: 

ΠΡ. τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ κέαρ. 

894. »λόγος γὰρ ἀνθρώποισιν ἰᾶται νόσου (νόσους Υἱοῖ.. ἴοτί. 

ἰατρὸς νόσουγ" φυχῆς γὰρ οὗτος μόνος ἔχει ϑελχτήρια« (Μεοπδηαγ1). 

Ὅμηρος (0 898)" »ἧστό τε καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις. 895. ἀγα- 

ϑύνῃ, καταπραὔύνῃ. 896. τοῦτο καὶ ᾿ἱπποχράτης φησὶ »πέπονα 

φαρμαχεύειν, μὴ ὠμάςκ. νῶν οὖν ἐν ἀκμῇ τοῦ ϑυμοῦ ἐστι Ζεὺς καὶ 

οὐ πείσεται. 897. ἐν τῷ προνοεῖσϑαι καὶ πειρᾶσϑαι τὸν Δία 

πεέϑειν. 899. ἄχρηστον (61].). 400. ἔα με παρακινδυνεύειν 

ὁπὲρ σοῦ" ἄμεινόν μοι: ἐστὶν εὖ φρονοῦντα σοὶ δοκεῖν τοῖς ἔξωϑεν 

ἀφρονεΐν. 404. ὁ οἶχτος (6)}].). 

398--- 409 ρΔΙρΥΡἢἷ8 ρουβοπδβ ποίαίαν! Μ,, 409 οἰΐδπι Οοθδηϊ ποίϑ 

δἀβουὶρία, οοίογαβ ποίδϑβ δα. τηϊ. 894. ψυχῆς νοσούσης ῬΙαΐ. 6018. δὰ 

ΑΡΟΙ]. Ρ. 102 Β, Ἐπβίδιι. ρ. 696, 88 οἱ 1006, 21, Θϑοτρίᾷ. ἀποιηο]. ἱπ ΒΟΙ88..- 

Απροᾶ. 1 Ρ. 100, αθογᾳ. Ῥδοῖγτη. θᾶ. Βοΐββ. Ρ. 9299, Μοπαπᾶ. τιοη. ὅδ0, 

(ὀργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιος λόγοι ϑι00. ἢ. ΧΧ 18. ὀργῆς οἱδαινούσης 

ΤῊ ἶβί. οὐ. ΥΠ ". 98, ἱγδουηᾶΐδο Οἷο. Ταβο.. ΠῚ 31), ἴοτί. ὀργῆς σφυδώ 

σης. 896. ἐσχναίνῃ γθ06.: ἐσχναίεε Μ. 408. στέλλης Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

ἣ σή, Προμηϑεῦ, συμφορὰ διδάσκαλος. 

στέλλου, κομέζου, σῷζε τὸν παρόντα νοῦν. 
φ' ΄, ; ᾽ 28 ; Γω ’ 

ὁρμωμένῳ μοε τόνδ᾽ ἐθώυξας λόγον. 

λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος Ψαέρει πτεροῖς 

τετρασχελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τἂν 
" » " ᾿ ; ΄ σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι χάμφειεν γόνυ. 

ϑοίγν. 1. ΧΟ. στένω σε τᾶς οὐλομένας 

τύχας, Προμηϑεῦ, 

δαχρυσέστακτον δ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων 
᾿ ὃν -- ᾿ Ἂς ᾿ 

ῥαδινῶν λειβομένα ῥέος παρειὰν 

νοτέοις ἔτεγξα πηγαῖς" 
ν᾿ ᾿ . Ὺ.νΝ Ἁ ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 

ἐδέοις νόμοις χρατύνων 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 

. ζ΄ ΔΨ] ν» ; 

απέϊδίν. 1. πρόπασα ὃ θη στονόεν 

λέλακε γωρα, 

μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαι- 

401. τοῦ μὴ λυπεῖν τὸν Δέα. 408. (δὰ 406 τοΐοτί Ῥδ]6Υ) 
Ὰ - “ ’ »ν ν ,. ; ΄ 

ἀντὶ τοῦ εὐλαβήϑητι. 409. ἄτοπον ἦν τὴν πάντων γένεσιν γρο- 

νέζειν ἐπὶ τῆς χινήσεως, εἰ (ἐπὶ τῆς σχηνῆς, ὡς ἂν εἰ ὙὟ 61}) καί τις 

ἥλιον εἰσαγαγὼν ἐπὶ πολὺ τὸν κόσμον ἀνήλιον εἴασεν. δεῖ οὖν μεμε- 

τρημένως ταῦτα ποιεῖσϑαι. 418. τὸ στάσιμον ᾷδει ὃ γορὸς ἐπὶ 

τῆς γῆς κατεληλυϑώς. --- λεέπει τὸ ἕνεκα. 4160. ῥέος: ῥεῦμα. 

παρὰ τὸ ῥέω ῥέος ὡς κλέπτω κλέπος" νοἔχεται τὸ χλέπος αὐτὸς 

ἔχωνκ. 421. τὴν βίαν. χαὶ Πίνδαρος (Ῥγίμ. 1 8) »αἰχματὰν 

χεραυνόνε τὸν βέαιον λέγει. 424. μεγάλου σχήματος οὖσαν. 

408. σῶζε Μ. 411. δέ τᾶν ΒΙοπιβοϊὰ: δ᾽ ἔτ᾽ ἂν Μ.ι 418. τἄσ 
ἢ 

οὐλομένασ Μ. 415. δαχρυσέσταχτα ΜιπΟΚΥΙΖ. 4160. ῥαδινὸν 
ν 

420, ὑπερήφανοσ 

Μ. 421. ἐνδείχνυσιν τοος.: ἐνδειχνύειν Μ. αἐχμάν τθ0. 

ΓΘΟΟ. 417. νωτίοισ δία τὰϑ. Μ. παγαῖς Υθ00. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

οπρεπῇ -- “ὦ - στένουσι τὰν σὰν 

ξυνομαιμόνων τε τιμάν, 

ὁπόσοι τ᾽ ἔποικον ἁγνᾶς 

᾿Ασίας ἕδος νέμονται, 

μεγαλοστόνοισι σοῖς πή- 

μᾶσι συγχάμνουσι ϑνατοέ" 

Κολχίδος τε γᾶς ἔνοιχοι 

παρϑένοι, μάχας ἄτρεστοι, 

καὶ Σ᾽κύϑης ὅμιλος, οἵ. γᾶς 
» ΄ 3 Ἁ Μὰ ἔσχατον τόπον ἀμφὶ αιῶ- 

» [ 

τιν ἔχουσι λέμναν, 

απέϊϑέν. 2, ᾿Δραβίας τ᾽ ἄρειον ἄνϑος, 

ὑφέκρημνον οἷ πόλισμα 

Καυχάσου πέλας νέμουσιν, 

δάιος στρατός, ὀξυπρῴροι- 

σι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 
Ὁ ΄ » ΡΨ. Ἂ 9 δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις 

Τιτᾶνα λύμαις εἰσιδόμαν ϑεὸν 
"Ἢ Α ΄ ΄ 
Ατλανϑ᾽, ὃς αἰὲν ὑπέροχγον σϑένος 

χραταιὸν οὐράνιόν τε πόλον 

νώτοις ὑποστενάζξει. 

421. ἀναχρονίσμός" οὔπω γὰρ ἣν ἐποικισϑεῖσα τοῖς Ἕλλησιν ἡ 

σία. 480. σὺν ἡμῖν χάμνουσι. 432. αἱ ᾿μαζόνες 486. τὸ 

ἀρήϊον. ---- πῶς τὴν ᾿Δραβίαν Καυκάσῳ συνῴκισεν; ἢ ᾿ἐπεὲ Στράβων 

(ΧΙ Ρ. 606) φησὲ Τρωγλοδύτας οἰκεῖν μεταξὺ Ἡαιώτιδος καὶ Κασ- 

πίας, οἵ εἰσιν Ἄραβες. 481. λεέπει ὃ καί. 
Κόλχοι (βἷπθ ποίδ ἸΘΙηπηδ[5). 445. πόλος χυρέως τὸ τοῦ ἄξονος 

ἄχρον. 4460. λείπει ἔχων" ἢ μετὰ στεναγμοῦ φέρει. 

488. νέμονται οἱ 

481. δῴίχρημνον ἘΠΤΩΒΙΟΥ (οἶγ. 56}01.: δῴξδρημνον ϑ᾽ Μ. 
μουσι ΝΜ. 442. ἀδαμαντοδέτοις τος.: ἀχαμαντοδέτοισ Μ. 

τθοο.: ὧσ Μ. ὑπέροχον τθ0.: ὑπεέροχον Μ. 



ἈἙΒΟΗΥΙΠΙ 

τόντιος κλύδων 

ξυμπέτνων, στένει βυϑός, 

χελαινὸς δ᾽ Αιϊιδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 

παγαέ ὃ’ ἁγνορύτων ποταμῶν 

στένουσιν ἄλγος οἰχτρόν. 

μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίέᾳ 

σιγᾶν με᾿ συννοίᾳ δὲ δάπτομαι χέαρ, 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

καέτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 

τίς ἄλλος ἢ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν; 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ" καὶ γὰρ εἰδυέαισιν ἂν 

ὑμῖν λέγοιμι" τὰν βροτοῖς δὲ πήματα 

ἀκούσαϑ᾽, ὥς σφας νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
» »ν Ἀ - ᾿] "»ῃΨ 

ἔννους ἔϑηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 460 

441. τῇ βοῇ. 448. ἀπ᾿ εὐθείας τῆς τὸ στένος. 450. χα- 

ϑαρὸν ῥεῦμα ἐχόντων. 452. σιωπῶσι γὰρ παρὰ τοῖς ποιηταῖς 

τὰ πρόσωπα ἢ δε’ αὐϑάδειαν, ὡς ᾿Αχιλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους 

(Αἰσχύλου Μεπαρίι5), ἢ διὰ συμφοράν, ὡς ἣ Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ, 

ἢ διὰ περέσχεφιν, ὡς ὃ Ζεὺς παρὰ τῷ ποιητῇ (4 512) πρὸς τὴν θέ- 

τιδος αἴτησιν. 484. ὑβριζόμενον: ὅϑεν καὶ ᾿ἀρχάδες προσέληνοι" 

ὑβρισταὶ γάρ (τυυϊανὶξ ἱπ ὕβρισται γὰρ οἱ δαάϊάϊι ὃ ΠρομηϑεὺςῚ ταϊ. 

»μέμφιν ἀνϑρώπων ἔχωνκ« (461). 456. διὰ τὸ συμβαλέσϑαι Δεῖ 

χατὰ τῶν Τιτάνων: εἰ δὲ Ζεὺς ἀπένειμεν ἑχάστῳ ϑεῷ τιμήν, σχε- 

458. ἃ εἶχον 
“ “ ΄ "νιν δι ὦ νΝὦ; “ὦ Χ... ΝΖ 460 » 

πηματὰα πρώῦγνς Θὰ τὸ μῆθεν τῶν συμφερόντων εἰθξναί. . ἐμ» 

δὸν οὐ Διός, ἀλλὰ Προμηϑέως τὸ χατόρϑωμα. 

φρονας (6].). -- ἐπιτευχτικούς, ἐπιτυχεῖς ((1].). 

441. ϑοᾶι Μ. 448. βυϑός τοοο.: βαϑὺσ (ρΓΟΐΘΓΘΠΒ ἴῃ ὈΓΟΧΙΠΉΈΤΙ ΥΘΥ- 

8.1) Μ. 448, ξυμπίτνῶν Μ. 449. χελαινὸς "ἥιδος ΤιΔΟΔηη. γᾶς 

Ῥχοΐοσέ ἰπ ῬΓΟΧ  πησ τη γ ΥΒῈ Μ. 4560 ἁγνωρύτων ταυΐ. ἴῃ ἁἀγνορύτων Μ. 

454, προυσελούμενον ΑΒΚΘῊ (προυσελεὶν ΘΧ θού ΠΌΡΟΥ Βδν. ΑΥΙΒΙΟΡΉἢ. 

Βδη. 730, προυσελλεῖν Ἐΐγπι. Μ. Ρ. 690, 12 προσέληνοι" προυσελλεῖν λέ- 

γουσι τὸ ὁβρίζειν. χαὲ οἱ ᾿Αρχάδες ἐπειδὴ λοιδορητιχοί εἶσιν" οὕτως ἐν 

ὑπομνήματι Προμηϑέως δεσμώτουλ: προσηλούμενον Ν. 

ΡΕΟΜΕΤΉΕΒΥΞΒ ΥἸΝΟΤΥΞ. 

λέξω δέ, μέμφιν οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων, 

ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 

οὗ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 

χλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
5» ΄ "ἊὉ Ἁ Ἁ ’ 

ἀλέγκιοι μορφαῖσι τὸν μαχρὸν βίον 
»ν -- ; Ὑ “ῸΟοσὄ 

ἔφυρον εἰκῇ πάντα, κοῦτε πλινϑυφεῖς 

δόμους προσεέλους ἦσαν, οὗ ξυλουργέαν" 

’ Δ] »ν σ΄ ᾽ ΄ 

χατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὡστ ἀήσυροι 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε γείματος τέχμα ἤ υὸς ." ς ἑῷ χεμ - ς 5 μ ρ 

. ἐπα ς γκῷ ν Ὑ ΄, 

οὔτ᾽ ἀνϑεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου 

ϑέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
» » Ὁ ΄ Ἁ » Ἁ 

ἔπρασσον, ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
ν »' 3πι ’ Ν᾿ 4 Ὁ’ 

ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσχρέτους δύσεις. 
᾿ ᾿ ὰ 9 ᾿ ΓΝ φλς 

καὶ μὴν ἀριϑμὸν ἔξοχον «σοφισμάτων 

ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις, 

μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 
»ν ἐπὶ “ » -φ γχἣὰ 

κἄζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι χνώδαλα, 

ζεύγλαισι δουλεύοντα σώμασ 8᾽ ὅπως 

᾿» 

468. τὸ παροιμιῶδες ἐξηγεῖται »νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀχούεικς (6Χ 

γ. ἘΡΙΟΠ ΔΙ). 4606. ἐν ταραχῇ ἔζων. 467. πρὸς ἥλιον ὁρῶν- 

τας. καὶ Εὔπολις »αὐλὴ πρόσηλοςε. - ἦσαν: τοῦ ἤδεσαν συγκοπή. 

- οὗ ξύλων ἐργασίαν (61].). 468. οἱ πτερωτοὶ ἢ κοῦφοι. 4710. οὐ 

διεγίγνωσχον διὰ τῶν ἄστρων τοὺς καιρούς. 418. τούτων τὴν εὕρε- 

σιν καὶ Παλαμήδῃ προσῆψεν, ἴσως δὲ κἀκείνῳ Προμηϑέως. 414. 

δυσχρέτους: δυσκαταλήπτους, δυσγνώστους. οἷον Ὠρίων ὅτι δύνων 

χειμῶνα ποιεῖ. 

467. προσήλου Μ. 4608. ἔναγον δηίθ οοΟΥΓ. Μ. ἀήσυροι Μ, ἀεέ- 

συροι τηὶ. 475. σοφισμάτων ὅϑ'10Ὁ. 660].1 1 οἱ ἢ. ΧΧΧΙῚ 1: νοσφισ- 

μάτων Μ, σοφισ ἴῃ τη. τη]. 416. ἐξηῦρων ϑί00. ἢ. 1. 1.: ἐξεῦρον 

Μ. 471. μνήμην Μ, μνήμην δ᾽ τ. ἐργάνην ὅϑ0}. ἢ. 1. 1.: ἐργανε 

Μ, ἐργάτιν τηϊ. 418. χνώδε Μ, αλα δααϊαϊς τη]. 479. σάγ- 

μασιν Ῥδυν. 
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ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

᾽ 

; »- 

γένοινϑ᾽, ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνέους 
"» -“ἦΨ [ἡ [2 εν 

ἕππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

’ ς , ») ω Ν᾿. ἡ - 

ϑαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτέλων ὀχήματα. 
ρ ηῦρ 

π ΄ -Ὡ-᾿ ἐξε Ἁ "" ἐλ 

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 

" 
᾽ μοι 

βροτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ. ὅτῳ 

“Ὁ “᾿ 
ἣν " “ 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

Ψ 3 

πέπονθας αἰχὲς πῆμ" φρ 

Ὁ» μ᾿ 

πλανᾷ, χαχὸς δ᾽ ἰατρὸς ὡς τις 
ν᾿ 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὖχ ἔχεις 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάχοις ἰάσιμος. 

τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσῃ πλέον, 

οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην. 

τὸ μὲν μέγιστον, 8ἴ τις εἰς νόσον πέσοι, 

οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν οὔτε βρώσιμον, 

οὐ χριστὸν οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων 

χρείᾳ κατεσχέλλοντο, πρέν γ᾽ ἐγώ σφισιν 

ἔδειξα χράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων, 

αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 
"- γ “ 

τρόπους τε πολλοὺς μαντιχῆς ἐστοίχισα, 600 

482. τὸ γὰρ ἐποχεῖσϑαι ἵπποις πλουσίων ἐστίν. 484. τὰς 

ναῦς. 488. τοῦτο διὰ τὸ φιλονεικῆσαι Δεῖ. μεσολαβοῦσε δὲ αἱ 

τοῦ χοροῦ τὴν ἔχϑεσιν τῶν χκατορϑωμάτων, διανακαδευθαι τὸν ὑπο- 

χριτὴν Αἰσχύλου (Προμηϑέως ΟΡογάϊοκ). 489. τὸν νοῦν ((!].). 

498. τὸ διὰ πόσεως, παρὰ τὸ πίω καὶ πίσω ῥῆμα. 

᾿ -- Λ -- 

εσχελετεύοντο (κατεσκχελεύοντο Τη); χατεφϑίνοντο. 

480. διάδοχον διΐθ οοΥΓ. Μ. 481. γένοινϑ᾽ ὨΑΥΘΒ: γένωνδ᾽ ΝΜ. 

484. εὗρε Μ. 
Ε 

ἅρμα τ᾽ τοο.: ἅρματ᾽ Ν. 483, ϑαλασσόπλαχτα Μ. ' 

ναυτίλων τοοο.: ναυτιλόχων (!. 6. ναυτέλων οἱ ναυλόχων) ΜΝ. 486. σό- 

φισμ᾽ ὅτῳ τοοῦ.: σοφισμάτων Ν (ὅτω Βιρουβου ρϑὶῦ τη}). 488. αἰχὲς 

Ῥοτβοι: ἀειχὲσ ΝΜ. 498. οὔτε τοῦο.: οὐδε Μ. 490. γριστὸν, ΟΟΥΤ. 

οχ χρηστὸν υἱ υἱάοίαν, Μ. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΘΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

κἄχκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 

ὕπαρ γενέσϑαι, κληδόνας τε δυσχρέτους 

ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδέους τε συμβόλους. 

γαμφωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σχεϑρῶς 

διώρισ᾽ οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 

εὐωνύμους τε, καὶ δέαιταν ἥντινα 

ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 

ἔχϑραι τε καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρέαε" 

σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τένα 

ἔχοντ᾽ ἂν εἴ) δαίμοσιν πρὸς ἡδονήν, 

χολῆς λοβοῦ τε ποικέλην εὐμορφίαν, 

χνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μαχρὰν 

ὑσφῦν πυρώσας δυστέχμαρτον εἰς τέχνην 

ὥδωσα ϑνητούς" καὶ φλογωπὰ σήματα 

ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽ " ἔνερϑε δὲ γϑονὸς 

χεχρυμμέν᾽ ἀνϑρώποισιν ὠφελήματα, 

χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τές 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ ; 

στοῖχον ἔδειξα" πολλὰ γὰρ εἴδη μαντικῆς, εἰκαστικόν, ἐπιπνευστιχόν, 

ἀστρονομειχόν. 502. δυσνοή- 

504. ἀχριβῶς (τι). 

608. ὁμόνοιαε (6 !.). 509. τὴν διὰ σπλάγχνων σκέφιν. 510. εὐ- 

πρόσδεχτα ϑεοῖς. 512. τὰ μηρία πῶς δεῖ καλύπτειν, 518. εὖ- 

κένητος γὰρ οὖσα καὶ σπέρματα ἔχουσα ϑύεται τοῖς ϑεοῖς" ἀφ᾽ οὗ 

καὶ κλόνις (κλονὶς τη) ὀνομάζεται διὰ τὸ ἀεικίνητον. 514. ὥδωσα: 

εἰς γνῶσιν καὶ ὁδὸν ἤγαγον. 5156. ἐξελάμπρυνα (61}].). --- τυφλά 

(61].). --- τὰς διὰ πυρὸς μαντείας τυφλὰς οὔσας καὶ οὐ φαινομένας 

βλέψαι ἐποίησα καὶ ἐφανέρωσα. ἐπάργεμα δὲ κυρίως τὰ λευκωμα- 

τισϑέντα, παρὰ (περὶ τὴ, ΟΟΥΤ. πι}) τὸ ἀργόν. 

501. ὅσα ἀληϑῇ καὶ ὅσα οὔ. 

τους" (61].). 508. τοὺς ἐξ ὑπαντήσεως. 

ρ 
608. στέργηκϑα Μ. συνεδρίαι, ᾿ἰξονῖβ ὃρ ἰπ ᾿ἰΐαχϑ βουρίϊβ, Μ. δ10. 

δαίμοσι Μ. 610 5ᾳ. ἔχουσ᾽... ἡδονὴν χολή ὙΝΊΘΒΘΙΘΓ. 518. σέδηρον 

ΤΘ0Ο.: σίδαρον Μ. τε τοοο.: δὲ Μ. 



ἈἙΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ν᾿. Καὶ ,... ΎΝ Ν ’ -" ΄ 

οὐδείς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλων. 

βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε, 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐχ Προμηϑέως. 

μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, 

-φΦ ὦ» ᾽᾿Φ Ν - ς Ἢ 

σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχούντος" ὡς ἐγὼ 

Ὺ ἤ " ΄ν Ὁ ῃ ᾽ ᾿᾽ ἮΝ - ἊΨ 

εὔελπές εἰμε τῶνδέ σ ἐχ ὀεσμωὼν ετ 

λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός. 

οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσφύρος 

χρᾶνα: πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

ἢ 
᾿ »Ἂ Ὁ Ἀ , 

δύαις τε χκαμφϑεὶς ὧδε ὀεσμὰ φυγγάνω": 

τέχνη δ᾽ ἀνάγχης ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. 

᾿ μι ; ᾿ ’ ᾿Ξ 

τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰαχοστρόφος; 

Μοῖρα: τρέῴμρορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρούες. 

τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος; 

οὔκουν ἂν ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. 

τέ γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ χρατεῖν; 

“ ἦ ᾽ μ.} - ’ ν ξ΄ 

τοῦτ᾽ οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 

μα ἢ " , ἃ 3. [νν ... 

ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὦ ξυναμπεχείς. 

ἄλλου λό ! ἢς, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς γου μεμνῆσει ξΕ, τονὸξ Ι μως 

χαιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγχαλυπτέος 

“- ; ’ ; 
Υ ’ } 

523, τοῦ δέοντος πέρα (περαι τη). 524. ἀφ᾽ ὧν λέγεις, καὶ 

μα ᾿ 
, 

“» σ ΄ 

λυϑήσῃ καὶ πλέον Διὸς ἰσχύσεις. 521. οὗ ταῦτα οὕτως πέπρων- 

ται, ἵν᾽ ἣ τελεσφόρος Ἠοῖρα ταχέως τὰ κατ᾽ ἐμὲ χράνῃ καὶ πλη- 

ρώσῃ, ὅ ἐστιν, οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοέραται" ἐν γὰρ τῷ ἑξῆς δράματι 

λύεται, ὕπερ ἐμφαίνει (ὃ παρεμφαένει Ὀϊπάοτί) Αἰσχύλος. 581. τίς 

τῆς ἀνάγκης χρατεῖ καὶ δεσπόζει; 538. εἰ ϑέλει σε πρὸ μοέρας 

684. προαναφωνεῖ τὸν 

581. ἐν σαυτῷ 
λῦσαι, οὐ δύναται ὃ Ζεὺς τοῦτο ποιῆσαι. 
» 

’ [ὦ 

ἔρωτα θέτιδος. . 586. εἰ χρατῆήσει εἴτε μῆ. 

χρύπτεις. 5838. τῷ ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. 

521. πάντα τοοο.: ταῦτα Μ. ὅ29. μὴ νῦν Μ. δ26. ἰσχύσει δηΐθ 

οοΥτ. Μ. 629. χαμφϑεὶς ΜΝ. 581 ---δ88 ρνγαρτδρὩὶ νγδθῆχδθ ἴῃ Μ, 

ποία8 δα ὰ. πὶ]. 586. πλὴν τοοο.: πρὶν Μ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΗΒΥΞ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ 

Δ Ἀ ὰ .} Ἁ .-μ"ϑ" ΄ 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐχφυγγάνω. 

οἰν. 1. ΧΘ. μηδάμ᾽ ὃ πάντα νέμων 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀν- 

τέπαλον ,“Ζεύς, 

μηδ᾽ ἐλινύσαιμε ϑεοὺς ὁσίαις 

ϑοίναις ποτινισσομένα 

βουφόνοις, παρ᾽ ᾿βχεανοῦ πατρὸς ἄ- 

σβεστον πόρον, 

μηδ᾽ ἀλέτοιμε λόγοις, 

ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένοι 

χαὶ μήποτ᾽ ἐχταχεέη" 

απέϊοίν. 1. ἧδύ τι ϑαρσαλέαις 

τὸν μαχρὸν τεένειν βίον ἐλ- 

πέσι, φαναῖς 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. 

φρίσσω δέ σε δερχομένα 

μυρίοις μόχϑοις διαχναιόμενον 

- «  “.» 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 

ἰδίᾳ γνώμᾳ σέβῃ 
ϑνατοὺς ἄγαν, Προομηϑεῦ. 8600 

40. ὅσον δυνατόν (6!].). 542. ὃ πάντα διοικῶν Ζεὺς μηδέ- 

ποτε ἀντίπαλον χράτος ποιοῖτο τῇ ἐμῇ γνώμῃ, ἀντὲ τοῦ μηδέποτε 

ἐναντίος μοι γένοιτο. 5460. ϑυσίαις, 

ἑορταῖς ((].). 552. χαλὸν τὸ ἀπὸ 

ἀγαϑοῦ συνειδότος ἀγαϑὰ ἐλπέζειν πείσεσϑαι ὑπὸ ϑεῶν. 565. αὖ- 

ξουσαν (6}].). δδ6. ὁ δέ ἀντὲ τοῦ γάρ. 669. αὐϑαιρέτῳ (ΘΙ. 

ΓΘ0.). --- φιλάνϑρωπος εἶ. ᾿ 

δ45. παυσαέμην (6!].). 

ὅδ0. τὸ τιμᾶν ϑεούς. 

δ40. σώξων ΝΜ. 543. ϑεῖτο Μ. 540, ποτινισομένα Μ. δῦ0. ἐμε- 

νος δηίθ οοὐν. Μ. δῶ. ἁδύ Ἡριδηηῃ. 558. τεένειν τοοῦ.: τί: 

ν 

νες Μ. ἐλ ἴῃ ρῥγοχίμησση γϑύβιπι ργοΐονὶ Μ. δδ7. μόχϑοκ δηΐθ οοΥν. Μ. 
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δ" σ » 4 

δέν. 2. φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις 

χάρις, ὦ φίλος" εἰ- 

πέ, ποῦ τίς ἀλκά; τίς ἐφαμερίων 

ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
» δ ’ ν 

ὀλιγοδρανέαν ἄκιχυν, 

ἰσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν 

ἀλαὸν γένος ἐμ- 

πεποδισμένον:; 
ν Ἁ Ἁ [α ; 

οὔποτε τὰν Διὸς ἁρμονίαν 

ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

απίϊοίν. 2. ἔμαϑον τάδε σὰς 

προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς 

τύχας, Προμηϑεῦ. τὸ διαμφίδιον 

δέ μοι μέλος προσέπτα 

τόδ᾽ ἐχεῖνό ὃ’ ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 

καὶ λέχος σὸν ὑμεναέουν 

ἰότατε γάμων, 

ὅτε τὰν ὁμοπάτριον 

ὔ ΄ “ - ἣν ᾿ὕ Ἄ δ οὐ 

5601. λεέπει ἐγένετο (61.). --- δεῦρο δὴ καὶ σχόπησον ὅτι ἣ χά- 
- » Ύ ’ ᾿ Ἁ 

ρίς, ἣν ἐχαρίσω τοῖς ἀνϑρώποις, ἄχαρις ἣν καὶ ἀμείψασϑαί σε μὴ 

564. οὐ προεσχό- δυναμένη. πῶς γὰρ ϑεῷ βοηϑήσει ἄνϑρωπος: 
’ ’ ΄΄ » Ξε, 

πησας ἀσϑενέσι χαριζόμενος. 566. σχιᾶς ὄνειρον ἄνϑρωποι κατὰ 

Λ 
4 . “») - γ᾿ 4 

Πίνδαρον (Ῥγί. ΥἹΗ 186). 567. ἀλαὸν γένος: ἀντὶ τοῦ ἀπροό- 
-- ᾿ » "ἡ . » Ὁ 

ρατον τοῦ μέλλοντος. --- λεέπει ἔστιν, ἢ («ν᾽ ἡ Ὁὶπά.) ἐμπεπόδισται. 

569. τὴν εἱμαρμένην. --- ὑψηλῶς καὶ τραγικῶς τὸ τῆς εἱμαρμένης 
» “- ξ΄ ’ ᾿ [ἡ ’ Ἀ 

ὄνομα (τὸν τῆς εἱμαρμένης νόμον ῬΑ16γ) Διὸς ἁρμονέαν εἶπεν. δ. τὸ 
ἷς 

΄ -- - " 

διαμφέδιον: διαπαντὸς χεχωρισμενον, ἐναντίον τοῖς νῦν. τότε γὰρ 

γαμοῦντέ σοι: τὸν ὑμέναιον ἔδομεν, νῦν δὲ δυστυχοῦντέ σοι ἃρῆνον. 
Γ᾿ ΄ - ΄ 

--- τὸ δισσόν (6]. τθ0.). 511. πορείᾳ, παρὰ τὸ ἰέναι, τῇ συνόδῳ. 

561 54. ἄχαρις χάρις Τυτποθι8: χάρισ ἄχαρις Μ. δθϑ. ποῦ τισ Μ. 

56. ἄχιχυν ἴπ γοῦϑαπι ργοχίπηαπι ῥγοΐοσί Μ. 666. ἀντόνεειρον Ἐεἰδῖρ. 

567 54ᾳ. ἀλαὸν {δέδεταιν ] γένος ἐμπεποδισμένον ; ΜρίποκΘ. 569, οὕπως 

ῬΆ]ΟΥ (οὔπω ἨρΙΤηΔΠΠ). 512. προσιδοῦσ᾽ τοοο.: προϊδοῦσ᾽ Μ. δ15. 

ἐχεῖνό ϑ᾽ ὅτ᾽ ΒτυμποΚ: ἐχεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ Μ (ἐχεῖνό τε ὅτ᾽ Υ600.). 

ΡΕΒΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥΙΝΟΤΥΞ. 

ἕδνοις ἄγαγες ᾿Ησιόναν 

πείϑων δάμαρτα κοινόλεκτρον. 

τίς γῇ; τέ γένος; τένα φῶ λεύσσειν 

τόνδε γαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 

χειμαζόμενον; 

τένος ἀμπλακέας ποινὰς ὀλέκῃ; 

σήμηνον ὅποι 

γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
ον Ὁ 

ἀ ἃ 
» 

ξ' 

χρέει τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἷστρος, 

εἴδωλον Ἄργου γηγενοῦς, ἄλευ᾽ ἃ δᾶ, 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
.ἱ ῇ , » 7 »Ἁ ὃ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων, 

ν οὐδὲ κατϑανόντα γαῖα κεύϑει. 

ἀλλά με τὰν τάλαιναν ἐξ ἐνέρων περῶν 

580. πείϑων δάμαρτα: ἕδνοις πείϑων τὴν ἐσομένην σοι δά- 

μαρτα χοινόλεκτρον. ἢ τὴν κοινόλεχτρον τοῦ ὠκεανοῦ Τηϑὺν πεξ: 

σας. 581. τές γῆ: τὸ τῆς Ἰοῦς ἐπεισόδιον μονῳδεῖ μέν, ἔχει δὲ 

πρὸς τὸ ὑποχεέίμενον συναφές, ὅτε μαντεύεται αὐτῇ ὃ Προμηϑεὺς ὅτι 

ἀπ᾽ αὐτῆς ἔσται ιγ΄, ὃς αὐτῷ χρόνῳ ἐπαμυνεῖ (ἐπαμύνει τὴ, ΟΟΥΥ. 1η}). 

ἄλλως τε καὶ αὐτὴ ὑπὸ Διός φησιν ἠδικῆσϑαι καὶ διὰ τοῦτο παρα- 

μυϑεῖται τὸν Προμηϑέα. 682. τοῖς δρείοις ((].). 584. ἀπο- 

διδούς (τη). 581. ἐμμανὴς οὖσα ὑπὸ τοῦ οἴστρου φαντάζεται. 

588. χεντρίζει. 689. γράφεται λευάδα πατρωνυμικῶς ἀπὸ τοῦ 

᾿ἡλεύας (ροϑὺ γράφεται ΒαροΓΒουρϑὶῦ τοῦ οὐ ἴῃ πιᾶγρ. 8ἀβουρϑὶ πατὴρ 

τοῦ "Ἄργου τι). ἢ ὃν δεῖ φυλάξασϑαι. τινὲς οὕτως, ἄλευ ἃ δᾶ" ἄλευ, 

ἀναχώρει. ἔκκλινε: τὸ δὲ ἃ δᾶ ὦ γῆ. οἱ γὰρ Δωριεῖς τὴν γῆν δῆν 

καὶ δᾶν φασιν, καὶ τὸν γνόφον ὃνόφον. 590. φαντάζεται γὰρ 

αὐτὸν καὶ μετὰ ϑάνατον πτοουμένη. 

679. ἧσιοναν Μ, ἡσιονην τηῖ. 80. πείϑων Μ, πιϑὼν τὰ]. 681. ἀεύ- 

σειν Μ, σϑαρτᾶ δάβου. 1. δ82. χαλινοῖς τθο0.: χαλινοῖσιν Μ. ἐμ αἱ νἱἀοίαν 

δἃηΐθ τᾶ8. Μ. πετρίνοισι Μ. ὄβδϑ. με τὰν τοοο.:, με. Μ. --- οἴστροισ Μ, 

οἵστροσ τηῖ. ὄδθϑ9. ἄλευ ὦ δηίο οοττ. Μ. δᾶ Τιϊο πἰαβ: δᾶ. φοβοῦμαι Μ. 

ἈδςϑοΟΆγΙυς εἀ, ΝΥ εοκίεῖηο ϑ 
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χυνηγετεῖ, πλανᾷ τε νῆστιν ἀνὰ τὰν 

παραλέαν φάμμαν. 

ὑπὸ δὲ κηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ 

ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον᾽ 
ῳ δ" » ἡ. 

ἰὼ ἐὼ πόποι, 

ποῖ μ᾽ ἄγουσι « -- τηλέπλανοι πλάναι; 
, » ᾽ Ὕ ᾿μ ἤ »-» 

τέ ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ, 

Ἵ “« » λ...ἡ δ ᾿ ς 

τί ποτε ταῖσδ᾽ ἐνέζευξας εὑρὼν ἁμαρ- 

τοῦσαν ἐν πημοσύναις, ἕ ξ, 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαέαν 

παράκοπον ὧδε τεῴρεις; 

πυρί με φλέξον, ἢ χϑονὶ κάλυφον, ἢ 

ποντίοις δάχεσι δὸς 
᾿ 9 

βοράν, μηδέ μοι 

φϑονήσῃς εὐγμάτων, ἄναξ. 

ἄδην με πολύπλανοι πλάναι 

γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπῃ 610 

πημονὰς ἀλύξω. 

596. ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοὶ διὰ τὸ νηστεύειν. Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ καὶ 

ᾷδοντα αὐτὸν εἰσάγει. εἰπὼν δὲ αὐτὸν »βούταν«ε ἐνέμεινε τῇ τροπῇ. 

αὐλοῦσι γὰρ ἑπόμενοι τοῖς ποιμνίοις οἱ βουκόλοι. --- ἀντὶ τοῦ ἠχεῖ 

(61.). -- ἣ σῦριγξ (6!.). 5917. ἔσως ὑπνοποιόν τε μέλος πρὸς 

᾿ ΄ Ὰ “ Ν φ΄ἦἋἦἋ᾽ι αὶ ΄ ) ι Ὑ .. καὶ ι - 

ἑσπέραν αὐλούμενον. φησί ὃὲ τι ἑσπέρα ἐστὶν ἤδη. ἐγὼ δὲ νῆστις 

ἣν » , 
Ἁ , “4 "4 ᾿ ΒΘ, -- 

οὖσα ἐλαύνομαι. 601. παρὰ τὸ »ὡς εἰ τι χαχὺν ῥέζουσαν ἐνωπῇκ 

δ “Ψ 
“ ᾽ - 

(Άοπι. Ε 314). οὐ δι᾽ ἀκοῆς τι μαϑὼν φαῦλον περὶ ἐμοῦ. 604. πα- 

ραχεχομμένην μέρος τοῦ νοῦ. 609. ἑκανῶς (61].). 610. παρή- 

λασαν (6}.) (περιήλασαν ῬΔΙ6Υ). 

694. χυναγεῖ ἩρΙΔΠΗ. δθὅ. ψάμμαν Μ, ψάμμον τη. 596. ἴπ 

τᾶγρ. ζτ τη. χηρόπαχτος Μοΐποκθ. 698. ἐὼ ἰὼ πόποι ϑοία]ον: ἐὼ ἐὼ 

ποῖ ποῖ᾽ π᾿ ὁ π᾿ οἱ π᾿ ὁ π οἱ Μ. 699. ποῖ μ᾽ τοοο.: πῇ μ᾽ Μ. ἄγουσιν 

{πλάναι Μοίποκο, τηλέπλανοι ϑΘἰ]6Γ: τηλέπλαγχτοι Μ. πλάνοι Μ, πλά- 

νᾶες Τὴ]. 602. πημοσύναις ΗΘΓΠΙΔΙΠ: πημοναῖσιν Μ. 604. τεύρεισ 

αἱ νἱἀΘ.ῸΣ δηΐθ οοσσ. Μ, θ06. πυρέ με Ετίυταϊ: πυρὲ Μ, 6006. πον- 

τίοις Το00.: ποντίοισι Μ. 610, ὅπα ϑομαοίζ. 

ΡΕΟΜΕΤΉΒΥΒΚ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

κλύεις φϑέγμα τᾶς 

βούκερω παρϑένου; 

πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης 

τῆς Ἰναχείας; ἣ Διὸς ϑάλπει χέαρ 
» -»" ΄ ΄ 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήχεις δρόμους 
ση, ’ ὃ Ἤρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

«αηἰϊοίν. [Ώ. πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις; 
Ως “-- - ’΄ Ἃ εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ τίς ὧν 

τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, 

τὰν ταλαέπωρον ὧδ᾽ ἔτυμα προσϑροεῖς, 

ϑεέόσυτόν τε νόσον ὠ- 

νόμασας, ἃ μαραίνει με χρίουσα χέν- 

τροισι -- φοιταλέοις, ἔ ἔ. 

σχιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰχίαις 

λαβρόσυτος ἦλϑον, -- .-- 
» ’ ΄ -μ 

ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυσ- 
δ ’ , ΄ σ 

δαιμόνων δὲ τένες οἵ, 
ᾳ σ 2 » Ἁ 

ξ ἔξ, ὁοὲ ἔγω 

μογοῦσιν; ἀλλά μοι τορῶς 

τέχμηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 

615. διὰ τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι ἐνέφηνε τὸν μάντιν, ὡς 

καὶ παρ᾽ θμήρῳ (λ 100) ὃ Τειρεσίας »νόστον δίζηαι μελιηδέα, φαίδιμ᾽ 

Ὀδυσσεῦ«ς (Οδυσεῦ τ). 617}. διὰ τὸν ζῆλον στυγητή. 621. ἐτύμως 

προσφωνεῖς (6... 622. τὸν Διὸς ἔρωτα. 624. μανιχοῖς ((}].). 628. 

νῆστευτικαῖς. --- ἀπὸ τοῦ νὴ καὶ τοῦ στάσις (πιῖ). 627. τοῖς τῆς Ἥρας. 

628. τες ὅλως τῶν δυσδαιμόνων μογοῦσιν οἷα ἐγώ; τινὲς οὕτως, 

(δυσδαιμόνων αἀάϊι ϊπ4.) δὲ τίνες (δὲ τενες πι), ἕνα λεέπῃ τὸ παῖδες. 

612. ρᾶγαρταρῃυπι ργδοῆχί Μ, ομοτὶ ποίδπι διἀβου μι 1. φϑέγμα Μ, 

πρόσ 5 ΡΟΥΒΟΥ 510 ΤῺ]. 617. ἥιρα οἱ γυμνάιξεται Μ. 621. ἕτοιμα 

αὐ νἱὰ. Μ, ἔτυμα τη]. θ22. ϑεόσυτόν ΜΟοτ6]]: ϑεόσσυτόν Μ. 628. 

ἅμαραί (νει Βα ρογβουϊρίαπι) με Μ. 624. φοιταλέοις Ἠοτδπη: φοιτα- 

λέοισιν Μ. 625. νέστισιν Μ, νήστισιν τὰ]. 626. λαβρόσυτος Ηοτ- 
Ἰϑηη: λαβρόσσυτοσ ΝΜ. θ28. οἵ Μ. 

48 
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παϑεῖν, τέ μῆχαρ, ἢ τί φάρμακον νόσου, 

δεῖξον, εἴπερ οἶσϑα" 

ϑρόει, φράζε τᾷ 

δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ γρήξεις μαϑεῖν, 

οὐκ ἐμπλέχων αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 

ὥσπερ δέκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα" 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς, 

τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δέκην πάσχεις τάδε: 

ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 

ΙΩ. οὔχουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ: 

ΠΡ. λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτῇ" πᾶν γὰρ οὖν πύϑοιό μου. 

ΙΩ. σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγέ σ᾽ ὥχμασεν. 

βούλευμα μὲν τὸ δῖον, ἱΠφαίστου δὲ χείρ. 

ΙΩ. ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τένεις; 

ΠΡ. τοσοῦτον ἀρχῶ σοι σαφηνέσαι μόνον. 

ΙΩ. καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 

δεῖξον τές ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡ. τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

689. δεῖ προσϑεῖναι τὸ α τὸ (τῷ Ὀἰπᾶ.) δοτῆρα διὰ τὴν τομήν. 

641. τίνος ἕνεκα τιμωρῇ; θ48. δωρεὰ ἐπὶ συμφορᾶς. καὶ ἤρ- 

χίλοχος »κρύπτομεν (χρύπτωμεν ἘΟΌ.; δ᾽ δααϊῖ βομηοί ον η) ἀνεηρὰ 

Ποσειδῶνα (Ποσειδάωνος ϑοιμποίά ον) ἄναχτα (ἄνακτος ΒΟὈ.) δῶρακ. 

βθ45. ἔδησεν, παρὰ τὸ ἔχειν ἔχεμα ἔχμα. 648. διὰ τὸ μὴ ταυ- 

τολογῆσαι. 660. τίς γρόνος εἰς τὸ πέρα ἔσται; 661. τὸ μὴ 

μαϑεῖν σοι χρεῖσσον: ᾿Επικούρειόν ἐστι δόγμα, ἀναιροῦν τὴν μαντικήν" 

682. (τέ μῆχαρ; τί Ἐ]ΠΙ516γ), τέ μῆχαρ:; ἣ τέ Μαγίίη: τέ μὴ χρή Μ. 

6834. φράζε τᾷ τοοο.: φράζετε Μ. 686. ὅπερ Ἐΐγη. Μ. ν. 762, 80: 

ὅτι Ν. 640--643, 646--668, 6ὅ8---657. ΡΔΙΡΆΡΤΑΡΗΪΒ ῬΘΙΒΟΠΔΒ ποίδνυϊέ 

Μ, ΡΘΥΒΟΠΔΤΙΠῚ ποίδϑ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ΤΗΪ. 6048. νἱᾶρ 8864. 644. αἰτεῖ 
μ 

Μ, αἰτῆι τι. γὰρ ἂν τοοο., δ᾽ ἂν οὐ ΕὙΪΈΖΒΟΒΘ. θ47. ἀπλαχημάτων Μ. 

648. σαφηνήσαι δΔηΐα ΟΟΥΤ. Μ, σαφηνίσας Πἱηποοᾶ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΗΒΥΞ ΥἹΝΟΤΎΥΞ. 

μήτοι με χρύφῃς τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 
»] ᾽ 3 ΄ “- "ΗΝ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαέρω τοῦδε τοῦ δωρήματος. 
» ἂ»"Ἕν ’ Ἁ 9 [4 , “ 

τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν; 

φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀχνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 

μή μου προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυχύ. 

ἐπεὶ προϑυμῇ, γρὴ λέγειν: ἄκουε δή ροϑυμῇ, χρὴ ΛΕΥ τὰ 
΄ “- βΒ τ μνς Ἁ ΄ 

μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 

τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον, 

αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 
Ἁ » ἽἿ "- Ὁ [4 - ΄ 

σὸν ἔργον, Ἰοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 

ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 

ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασϑαε τύχας 

ἐνταῦϑ᾽, ὕπου μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάκρυ 

πρὸς τῶν κλυόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 
5 γ)2Ὰ.) Ὁ [4 - - ’ ’ 

οὐχ οἷδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαξ με χρῇ, 
-ψφι ΄ “«, σ ΄ 

σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήξετε 

πεύσεσϑε:' καέτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 

ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 610 

εἱμαρμένης γάρ, φησί, πάντα χρατούσης πρὸ καιροῦ λελύπηκας, ἢ 

χρηστόν τι εἰπὼν τὴν ἡδονὴν ἐξέλυσας. λέγουσι δὲ ὅτε καὶ τὸ »ἃ 

δεῖ γενέσϑαι, ταῦτα καὶ γενήσεταικ. θὅ5. ταράξαε (6!].). 656. 

τὸ ἀκούειν. θ68. τοῦτο ἅμα καὶ σαφηνέζων τῷ ἀχροατῇ τὰ πράγ- 

ματα (καὶ αἀάϊ Ῥα]6γ) διὰ τῶν τῆς ᾿Ιοῦς Προμηϑέα παραμυϑούμε- 

νος, ὅπως τε μεταξὺ τά τε (τὰ τῆς ῬΑ]6Υ) Ἰοῦς ῥηϑείη, εἶτα πάλιν 

τὰ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἣ ἐξαλλαγὴ τῆς τάξεως νεαροποιήσει τοὺς ἀκούον- 

τας. 666. διαγωγήν, δήγησιν ἀξίαν ἔχειν (1. ἔχε) τὸ εἰπεῖν. 

61054ᾳ. ὃ μάλιστα λυπεῖ γυναῖχα, τὸ τῆς ἀμορφίας. 

θ62. μέλω Μ, ἃ βαρτὰ Δάβου 510 τη. θ68. τοῦδέ σοι ΤΌΣΠΘΌΙΒ. 

θῦ4. μὴ Μ, οὐ ΒΌΡΘΓΒΟΙ 510 Π. θ6δδ. ϑράξαι Μ. 660. λεγούσασ 

Μ, ΟΟΥΤ. 1}. 6604. τἀποχλαῦσαι τοοο.: χ᾽ ἀποχλαῦσαι Μ. 668. 

ὅπου ἘΠΙοπαΐ: ὅποι Μ. τίσ Μ. 668. προσχρήξετε Μ. 6609. ὀδό- 

ῥβομαι γρ. αἰσχύνομαι Μ. 



ΑἈἘΒΟΗΥΙΙ 

μορφῆς, ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
» Ἁ » ») , 

αἰεὶ γὰρ ὄφεις ἔννυχοι πωλεύμεναι 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις" ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρῃ, 

τί παρϑενεύῃ δαρόν, ἐξό Ἴ ο ῃ δαρόν, ἐξόν σοι γάμου 

τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κύπριν 

ϑέλει" σὺ δ᾽. ὦ παῖ, μὴ ἀπολαχτίσῃς λέχος 

τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελϑε πρὸς Πέρνης βαϑὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρύς, 

ὡς ἂν τὸ δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόϑοι ἔ μμ φῳ "ἢ τοῦου. 

τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
ἥ ἤ »Ὦ ΝᾺ ,. 

ξυνειχόμην δύστηνος, ἔστε δὴ πατρὲ 

ἔτλην γεγωνεῖν νυχτέραντ᾽ ὀνείρατα. 

ὃ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ κἀπὶ Δωδώνης πυχνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τέ χρὴ 

δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 

ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσχρέτως τ᾽ εἰρημένους. 

τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν ᾿Ινάχῳ 

σαφῶς ἐπισχήπτουσα καὶ μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμέ, 
»ν - ζ -» ΑΔ ; » “κᾳ σ 

ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις ὅροις, 

χεὶ μὴ ϑέλοι, πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν 
; [4] “- δι “Ἅ ’ ΄ 

" 

χεραυνον, ὃς παν ἐξαίιστῶωσοε:ε γενος. 095 

614. λείπει τάδε λέγουσαι. 611. συνουσιάσαι. 678. ὡς 

ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζῴων. 679. παρὰ τὸ »ἀλλ᾽ ἴομεν πλυνέουσαικ 

(Βοω. ζ 831). 686. ἔπεμπεν (πι}). 691. ἐντελλομένη (61].). 

672. ὄψει δηία οοὐγσ. Μ. πωλεύμεναι (πολ ΒΈΡΟΥΒΟΥ ρϑ0 τ1) Μ. 

θ74. εὐδαίμων Μ, εὔδαιμον τη. 678. μἠπολαχτίσησ Μ 6084. νυχ- 

τίφοιτ᾽ τοῦ. νυχτίφοιτα δείματα ΑΙ ΝΔΙΟΚ ΟἹ. Πυγοορν. 225. 687. φέλωε 

Μ, α ΒΌΡΘΙ ὡς ΒΟΥ Ρ51: τη]. 694. εἰ ΝΑΡΟΓ. πυρωπὸν Υθ06.: πυρωτὸν 

Ν. 695. ἑξαϊστώσοι ΒΙοιηβο]ὰ : ἐξαϊστώσει Μ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΗΕΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς Μοξίου μαντεύμασιν, 

ἐξήλασέν με κἀπέκλῃσε δωμάτων 

ἄχουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαζξέ νιν 

Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 

ἦσαν, κεραστὶς δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽. ὀξυστόμῳ 

μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σχιρτήματι 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος 

Μέρνης ἄκρην τε" βουκόλος δὲ γηγενὴς 

ἄκρατος ὀργὴν Ἄργος ὡμάρτει πυκνοῖς 

ὄσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στέβους. 

ἀπροσδόχητος δ᾽ αὐτὸν αἰφνέδιος μόρος 

τοῦ ζὴν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 

μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

κλύεις τὰ πραχϑέντ᾽" εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι 

λοιπὸν πόνων. σήμαινε" μηδέ μ᾽ οἰκτίσας 

ξύνϑαλπε μύϑοις φευδέσιν " νόσημα γὰρ 

αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

» » ») ἂς 

ἔα ἔα, ἄπεχε, φεῦ 

οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 711 

μολεῖσϑαι λόγους 

696. ἀνεχρόνισεν᾽ οὔπω γὰρ ἦν τὸ μαντεῖον. 101. ὀξέως 

δάκνοντι: μόνον δὲ τὴν ὄψιν μετεβλήϑη εἰς βοῦν. 108. Κέρχνη 

χρήνη Ἄργους. τὸ ἀπὸ Κέρχνης κατιόν, ὅ ἐστιν ὄρος. καὶ ἣ ἄκρα 

δὲ ὄρος. Ὧι1. »μηδέ τέ μ᾽ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ ἐλεαέρων, 

ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον«α (οι. γ 96). 11254. ὡραϊον (Πι}). -- 

γνώμη (τηϊ ἴῃ ΔΙΘΓΟ ΤΔΥΡῚΠ6). 718. τοὺς φευδεῖς. 114. σιώπα (6].). 

697. χἀπέχλεισεν Μ. 101. χεράστισ Μ. Ἰ02. ἐμμανεῖς (σ αἱ νἱὰ. 

Θγαβιτ) ΝΜ. Ἴ04. Λέρνης τε χρήνην Οδπίογ, ἴογί. Λέρνης τε νᾶμα. 

709. πρὸ Μ, πρὸσ τα. 7110. ὅ τε Τυασπθθυβ: ἔτε Μ. 711. πόνων 

γθοα.: πόνον Μ. μηδ᾽ ἔμ᾽ ρῥυἱπῖία5. Μ. 712. φεύδέσσιν Μ. 114 

--121 ΘΟΥΥΡΒδΘιΒ οᾶπουθ υἱάθίαγ. 716. ηὔχουν 5680].: ηὐχόμην Μ. 

ξένους ἴῃ γογϑατα ρτοχίπιαπτι ῥγοΐοσὶ Μ. 



ἈἙΒΟΗΥΙΙ 

ἐς ἀχοὰν ἐμάν, οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα 

δύσοιστα πήματα, λύματα, δεέματ᾽ ἀμφήκει 

χέντρῳ φύχειν φυχὰν ἐμάν. 

ἀὼ ἀὼ μοῖρα μοῖρα, 

πέφρικ᾽ ἐσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. 

πρῴ γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑδης. 

λέγ᾽, ἐκδίδασχε" τοῖς νοσοῦσέ τοι γλυκὺ 

τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπέστασϑαει τορῶς. 

τὴν πρέν γε χρείαν ἠνύσασϑ'᾽ ἐμοῦ πάρα 

χούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήξετε 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ᾽, οἷα γρὴ πάϑη 

τλῆναι πρὸς ρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

σύ τ᾽, Ἰνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 

ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐχμάϑῃης ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

στρέφασα σαυτὴν στεῖγ᾽ ἀνηρότους γύας" 

Σχύϑας ὃ᾽ ἀφίξῃ νομάδας, οὲ πλεκτὰς στέγας 

πεδάρσιοι ναέουσ᾽ ἐπ᾽ εὐχύκλοις ὄγοις, 
» 

ἑχηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 

Ν Ἁ “- ᾿ » Ν - -᾿ 1117. ἀπὸ χοινοῦ τὸ ηὔχουν. --- διότι βοῦς ἦν (61... 7118. ὀξεῖ 
ὰ ’ γιὰ - ἃ - ’ ἐξ ἑκατέρου μέρους, τροπικῶς. 722. πρὶν ἢ σε μαϑεῖν τὰ λοιπά, 

δυσφορεῖς χαὶ ϑαυμάζεις ταῦτα. 181. ἀποστρέφει τὸν λόγον 
, μ᾽ ,» ΄ , ΄ πρὸς αὐτήν. 188. ἀποφέρεται συνήϑως εἰς τὸ διαγράφειν ὄρη, 

’ὔ “- » “ ᾿ ποταμούς, καὶ τὰ τοιαῦτα γνωστὰ ἄγνωστα. 1860. ἐν ταῖς εὐτρό- 
χοις ἁμάξαις. 187. τοὺς ὥμους δηλονότι. 

721. εἰσιδυῦσα τθος. 722. πρῶγε Μ, οοΥΥ. ἴῃ πρῶιγε τὴ, ὁ βιρτὰ 
ΒΟΥ ΡΒ (πρό γε) τη]. τέσ Μ. 724. 126. ΡῬδιΔρτΆΡΠΟ5 ργδθῆχὶς Μ, ομοσὶ 
οὲ Ῥχοιηθίῃοὶ ποίδβ δαάϊαϊέ τη]. 120. γρείαν τθ00.: γρεῖαν τ᾽ Μ. 
721. ἐχρήξζετε Μ. 180. τῆνδε τῆνδε δηίθ οοΥν. Μ. 182. βάλ᾽ 
Τθ06.: μάϑ᾽ Μ. 780. νωμάϑασ δπῖθ οοΥγ. Μ. 780. ναίουσ᾽ τϑοο.: 
νέουσ᾽ Μ. 7151. ἐξηρτυμένοι τθο.: ἐξηρτημένοι Μ. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΎΥΞ. 

οἷς μὴ πελάζειν, ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας 

χρέμπτουσα ῥαχέαισιν ἐκπερᾶν χϑόνα. 

λαιᾶς δὲ γειρὸς οἱ σιδηροτέκτονες 

οἰκοῦσι Χάλυβες, ος φυλάξασϑαΐ σε γρή. 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. 

ἥξεις δ᾽ ὑβριστὴν ποταμὸν οὐ φευδώνυμον, 

ὃν μὴ περάσῃς, οὗ γὰρ εὔβατος περᾶν, 

πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὀρῶν 

ὕφιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐκφύσᾷ μένος 

χροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. ἀστρογεέτονας δὲ χρὴ 

κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 

βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ᾽ μαξόνων στρατὸν 

ἥξεις στυγάνορ᾽, αἱ θεμέσκυράν ποτε 

κατοικιοῦσιν ἀμφὲ θερμώδονϑ᾽, ἕνα 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος, 

ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν᾽" 

αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 

ἰσϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λέμνης πύλας Τδδ 

Κιμμερικὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως σε χρὴ 

738. ὑπὸ ἁλὸς τινασσομένας (τινασσομέναις 5080]. Γ60.}" μὴ δὲ 

ὀρεινῶν, φησί, τόπων πορεύου, ἀλλὰ δὲ ἐναλίων. --- ἔϑνος. ἀντὶ γενε- 

κῆῇς. τινὲς γυμνόποδας (11). 1742. προσπελαστοί. ἀδικοῦνται γὰρ οἱ 

ἐκεῖσε ἀφικνούμενοι. 148. τὸν ᾿Δράξην, παρὰ τὸ ἀράσσειν καὶ ἠχεῖν 

τὰ κύματα αὐτοῦ. 745 (πιο 147). τῶν ἄκρων. 748. τὰς τοῦ 

Καυκάσου. 49. ὡς τὸ πρῶτον τῶν Ἀμαζόνων ἐν Σκχυϑέᾳ οἰκουσῶν. 

751. ποταμόν (61]. πι}). --- ὅπου (6]. πιἢ). 752. ὡς τὸ ν»νπολέμου 

στόμα« (Ηοπι. 7᾽ 818) διὰ τὸ πᾶν τὸ εἰς αὐτὴν ἐμπῖπτον καταναλίσχειν. 

-- διὰ τὸ σχῆμα τοιοῦτον γνάϑου ὀνείας ἔχειν τὴν ϑάλασσαν ταύτην 

(α}1). 784. αἱ Ἀμαζόνες ὡς γυναῖχες γυναῖκά σε ὁδηγήσουσιν. Τδ8. 

ταῖς ἐξόδοις. --- τὰς Κασπίας λέγει (61]. πι}). 756. τὸν Κιμμερικὸν 

88. γύποδασ Μ΄, ων ΒΌΡΟΙ αἂσ 80γρδὶ: τ]. ἀλλὰ γυΐ᾽ ἁλιστόνοις 

Ηρυτήδηη. 42. πρόσπλατοι ἘΠΤΊΒΙΘΥ : πρόσπλαστοι Μ. 148. ὝΒρι- 

στὴν ϑομυοίζ (Υβρίστην Βοί6). 760. στυγάνορα Μ. 151. χατ- 

οἰχοῦσιν Μ, ΘΟΥΤ. 1]. 58. ναύτηισι Μ. μητρυὰ Μ, οοττ. τη]. 



ΑἙΒΟΗΥΙΙ 

λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν αιωτικόν" 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 

- - .᾿ "» ’ Δ ]) 2 , 

τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

; "Ὁ Ὁ ὝΥ ; ΄οι 

χεχλήσεται. λιποῦσα ὃ Εὐρώπης πέδον 

ἤπειρον ἥξεις Ἡσιάδ᾽. ἄρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 
ω ΔΝ - Ἄ ""] ν᾽ ΄ ,’ 

χρήζων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 

πικροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν γάμων 

μνηστῆρος. οἣς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους, 

εἶναι δόκει σοι μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 
᾿" ἡ Γ Ἃ »ν 

ἰώ μοΐέ μοι, ἕ ξ. 
Ἅ ) “Ὗ ᾽ ,ὔ ’ὕ 

σὺ δ᾽ αὖ κέκραγας κἀναμυχϑέζῃ" τέ που 

δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά; 
"ν ᾿ - ’ . - 

ἦ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 

δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

τέ δῆτ᾽ ἐμοὶ ζὴν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχε: 
») , ᾿ Ἁ Ψ 48.» “Ν᾿ ’ ΄, 

ἔρριφ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 
Ό ᾿ ΄ -. , [4 

ὅπως πέδοι σχήφασα τῶν πάντων πόνων 

πηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰς ἅπαξ ϑανεῖν 
ἋἊ ᾿ ’ ’ “- 

ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν καχῶς. 
Ι ᾿ - Ἀ » ΄ 

ΠΡ. ἢ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 

βόσπορόν φησιν, ὅς ἐστι πλήρωμα τῆς Ἠαιώτιδος λέμνης. --- καρτε- 

ρικῶς (6Ι]. πη}. 151. φάραγγα. 759. σημεέωσαι περὶ τοῦ 

Βοσπόρου. Ἰ6Ὶ. ὅσα ἤχουσας, ὡς προοέμιον ἀκούειν σε γρή. 
ν ἼἪ ὅλ - “ ν » “τὰ ψη, ᾿ 

ἥ, μηδ᾽ ὅλον τὸ προοΐέμεον ὃὲ αὕτων πεπληρῶσϑαι. 1608. ἐπὶ 
- ξς ΄ ὔ ἢ Ὺ ΄ -“-- “-“ 

τοῖς ῥηϑησομένοις δυσχεραένει ἡ Ἰώ. 109. ποιᾶς φωνῆς καὶ στε- 
"" ς ἀν" » ; Υ "» Ὑ““ ( “- ’ 5" Υν 

ναγμοῦ εἶδος. 712. πέλαγός ἐστι πλῆϑος τῶν ἐσυμένων αὐτῇ 
, δ ἴω Ἁ δ ΄ ’ 

κακῶν" τὸ δὲ δυσχείμερον πρὸς τὴν ποιότητα. 

ἼΘΙ. ἀσὶάδ᾽ (ἀοροθπία ΒΈΡΟΙ ἐ Θγ850) Μ, ᾿Ισέδ᾽ ἘΠ]ΤΆΒΙΘΥ. 02. ὅμωσ 

Μ, ὁμῶς τη. 764. ἐπέρριψε Μ. 767. μηδέπω᾽ν Τυγπθῦαβ: μὴδ᾽ ἐπῶν 

Μ. 771. λοιπὼν δπία οοὐγ. Μ. 778. πέδοι Ὀϊπάοτῖ: πέδω Μ. 718. ἦ 

δυσπετῶς τοοο.: ἦδυ πετῶσ οοτΥ. αἱ νἱάθίυν ἴῃ ἡδυπετῶσ Μ. 

ΡΒΟΜΕΤΉΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 

αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή" 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον 

μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννέδος. 

[Ω. ἣ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς 4: 

ΠΡ. ἥδοι᾽ ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 

ΙΩ. πῶς δ᾽ οὐχ ἄν, ἧτις ἐκ Διὸς πάσχω καχῶς:; 

ΠΡ. ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι πάρα. 

[Ιῶ. πρὸς τοῦ τύραννα σχἥπτρα συληϑήσεται; 

ΠΡ. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

ΙΩ. ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 

γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 

[Ω. ϑέορτον, ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον. 

ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽ ; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 

ΙΩ. ἢ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 

ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 
, » » - Ὁ ἄ, 3 Ἁ ’ ἃ 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τυχὴς; 

οὗ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. 

ΙΩ. τίς οὖν ὃ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός: 

ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὑτὸν ἐκγόνων εἶναι γρεών. 

ΙΩ. πῶς εἶπας; ἦ ̓ μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει καχῶν; 

ΠΡ. τρέτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

[Ω. ἦδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδέα. 

188. ὡς ἀπιστοῦσα ἐρωτᾷ. 188. οὐκ εἰδὼς γὰρ λήφεται θέ- 

τιν, ἥτις τέξεται τὸν ἐκβάλλοντα αὐτὸν τῆς ἀρχῆς. 789. σοὶ τῷ 

λέγοντε καὶ ἐμοί. 91. ἅμα ζηλοῦσα ἐρωτᾷ. 194. οὐχ ἡ Ἥρα. 

801. ἐμοὶ οὐ νοητή. 

788. ρδγδρυρμυπι ρῥγδοῆχί Μ, ΡῬοῦβοπᾶθ ποίδηιρ ΒΌΡΘΥΒΟΙ. τη]. 

8454. ΠῸΠ]86 ῬΟΥΒΟΠΔΙῚ πὶ ποίδθ ἱπ ΝΜ. 784. ἥδοιο ἄν τθο.: ἤδοιμ᾽ 

ἄν Μ. 788. μαϑεῖν σοι (ν σοι ἴῃ πϊταγα) Μ. ἴοτί. ὄντων σοι γεγαϑέναι 

πάρα. 186---806. ρδγδργδρμοβ ργδθῆχι Μ, Ῥϑυβοπᾶγαμι ποίδϑ ΒΌΡΘΥΒΟΓ. 

ΤῊ], 188. αὐτοὺ αἱ νἱὰ Μ. 794. ἢ δηΐο οοΥτγ. Μ. 798. τέν᾽ 

Μ. αὐτὸν ἐχγόνων τοοο.: αὐτῶν ἐγγόνων Μ. 800. ἄλλαισι Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙΙ 

Ἁ ἂν “ » “- , ’ 

καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

μή μοε προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 
σ 

ἔ ποέοιν; πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δέδου. Ὄρ 

ἢ Δ. μ᾿  ᾳ - ’ ’; Ἀ ᾿ ’ 

δίδωμ᾽" ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 

φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐχλύσοντ᾽ ἐμέ. 
“- ᾿. Ἂ “ὩὩ ἃ. ὙΦ »-Ὡ᾿ ΝΡ » .} ἢ , 

τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ΄ ἐμοὶ χάριν 
ὰ ᾽»"» , " ; ᾿ 

ϑέσϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγους. 

μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 
Ἁ ἤ -- " - 

τὸν λύσοντα. τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 

προϑυμεῖσϑ᾽, οὐκ ἐναντιώσομαει 

τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρ 

σοὶ πρῶτον, Ἰοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, 

ΔΑ Ρ' ’ " ’ ἣν“ - “- - 

ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρων ὅρον, 
δ » ,᾿ ᾿Ψ ξ -“ 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 

πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ᾽ ἂν ἐξέκῃ ἐἰ [ “ὧν φ ὶ , “ ες “ 

πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης, ἕνα 

αἱ Φορκέδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 820 

τρεῖς κυχνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημέναι, 

τῶν δύο σοι χάριν δώσω. 815. καὶ Πίνδαρος 

(ΟΙ. Χὶ 8) »ποτιφρένας ἐμὰς (]. πόϑε φρενὸς ἐμᾶς) γέγραπται. 816. 

τὸν Τάναϊν ποταμόν. » Εὐρώπην δ᾽ ᾿Ασίςς Τάναϊς διὰ μέσσον (μέσον 

τ) ὁδρέζεικα (ίοηγ5. ῬΕΤΙΘΘ. 14). . 818. ἀφρώδη ((6].). 819. τε- 

ρατεύεται. --- Κισϑήνη πόλις “ιβύης ἢ Δἰϑιοπίας. 820. αἱ γραῖαι 

(6!.). 821. τοῦτο κατὰ διαδοχὴν εἰς χεῖρα λαμβάνουσαι ἐφύλασσον. 

802. σαυτῆς τοςα.: σ᾽ αὐτῆσ τ᾽ Μ. 804. δυοῖν (ν οΧχ σ ἴδοίαπι) Μ. 

806. ποίοιν (ν ἱπ τὰ8.) Μ. 808. τούτοιν βου θοπάσπμῃ νυἱα θέαν. 809. 

λόγου ἘΠΤΙΒΙΘΥ, ἴοτί. λόγων. 810. τὴν λοιπὴν ΘΟΥΤ. ΟΧ τῇ λοιπῇ Μ. 

812. ραγαρταρμυπι ργδθῆχιὶ Μ, Ῥγοτηθίμοθὶ ποίδπι δᾶ. πη}. [Ιῃ ἐναντιώ- 
οὐ 

σομαι ἴδοϊς ο ὁΧχΧ ὦ Μ. 818. μὴ γεγωνεῖν (οὐ ΒΆΡΘΙΒΟΥ. τη) οὐ προσ- 

χρήζξετε Μ. 816 ἠπεέροιν ἨθγΝΘΓάθη. 817. φλογωπὰσ Μ. ἡλιο- 

στιβεῖσ (ἱ δον. ὁοχ εὖ Μ. Ῥοβὶ 817 ᾿Ιδουπᾶπι βίδίαϊ: Ηθδίμῖο ϑιαοίοῦθ 

ΒγΠΟΚ. 818. πόντου τθοο.: πόντον Μ. 

ΡΒΟΜΕΤΗΕΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

μονόδοντες, ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρκεται 

ἀκτῖσιν οὔϑ᾽ ἣ νύκτερος μήνη. ποτέ. 

πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς χατάπτεροι, 

δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς, 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς. 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω" 

ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῇ ϑεωρίαν. 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 

γρῦπας φύλαξαι, τόν τε μουνῶπα στρατὸν 

Ἀριμασπὸν ἱπποβάμον᾽, οἷ χρυσόρρυτον β 

οἰχοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Π]λούτωνος πόρου" 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 

ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οὗ πρὸς ἡλίου 

ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς Αἰϑέοφ. 

τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξέκῃ 

καταβασμόν, ἔνϑα Βυβλίνων ὁρῶν ἄπο 

ἕγσι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 

οὗτός σ᾽ δδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 

Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, 

Ἰοῖ, πέπρωται σοέ τε καὶ τέκνοις κτέσαι. 

821. ὕ σε δεῖ φυλάξαι. --- καταγωγήν, ἣν ὀφείλεις φυλάξασϑαι. 

829. χαταπολὺ χράζοντας (τη). 880. πρῶτος ᾿Ησίοδος ἐτερατεύ- 

σατο τοὺς γρῦπας. 881. Σχυϑικὸν μονόρϑαλμον (πι}). 882. τοῦ 

πλουσίου ποταμοῦ Αἰϑιοπίας οὕτως λεγομένου, ἀπὸ τοῦ πολὺν εἶναι 

ἐκεῖ γρυσόν. 885. ὁ Νεῖλος (6!.). 881. καταβασμὸς ὄρος 

διορέζον Μιβύην καὶ Δἴγυπτον. ἀπὸ τῆς γινομένης παρ᾽ αὐτοῖς βέβλου 

ἔπλασεν τὰ Βίβλινα ὄρη. 841. ἀντὶ τοῦ οἰκῆσαι (οἰκέσαι 5010]. ΤΘ0.). 

822. μονόδοντες τθ06.: μονώδοντεσ Μ. 829. ὀξδυσεόβῥω. Μ. 

880. γρύπασ Μ. τώ τε ΟΟΥἿΤ. ἰῃ τόντε Μ. μουνῶπα Μ, μουνώπαν τη]. 

8831. ἑππόβαμον Μ, ἱπποβάμον᾽ τα]. 882. πόρου τοοο.: πόρον Μ. 

8838. τηλουργὸν ΜΊ, οΟΥ. πὶ". Εοτί. τηλουροῦ δὲ γῆς. 887. βυβλίνων 

γ606.: βιβλίνων Μ. 838. εὔποτο Μ, ν δἀάϊαϊ Μ νϑὶ π|. 839. οὗ- 

τοσσε δώσει Μ, οοΥΥ. ἰπ οὕτωσ σ᾽ ὁδώσει ταὶ γο] τη. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

τῶν δ᾽ εἴ τέ σοι φελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 

ἐπαναδίπλαζε, καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε" 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστέ μοι. 

εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 

ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 
᾽ 

λέγ᾽" 
δ , ᾽ » - ὝΨ ΄ 

εἰ ὃὁξ πᾶαντ εἴρηχας, μιν αὖ γᾶρεν 

δὸς ἥντιν᾽ αἰτούμεσϑ ἔμνησαι δέ ποι ὃς ἥντιν᾽ αἰτούμεσϑα, μέμνησαι δὲ που. 

τὸ πᾶν πορείας ἦδε τέρμ᾽ ἀκήκοεν. 
σ 3 Ἃ γῷ “ Ἁ “ ’ ᾿ 

ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά μου, 

ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐκμεμόχϑηκεν φράσω, 

τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν 
τε ΧμῚρ : ξ .μ μων. 

ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείφω λόγων, 
Ἁ 5 " ἣν Ύ ; - ᾿ 

πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμε τέρμα σῶν πλανημάτων. 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Ἠολοσσὰ δάπεδα, 

τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα 

μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ ἐστὶ θεσπρωτοῦ Διός, 

τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 
ἤ . νυν Ἁ » γ5φὶ » “ 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς χοῦδεν αἰνικτηρίως 

προσηγορεύϑης ἣ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι" τῶνδε προσσαΐνει σέ 

842. ἄσημον, ἄναρϑρον. 848. ἐπανερώτα. 844. ἥπερ 

ϑέλω (6!.). 845. ὃ παρῆκας. 

νέδες ἡγοῦνται χάριν ἐδίαν τοῦ (τὸ 5610]. 60.) ἀκοῦσαι τῆς λύσεως 

847. φιλανϑρώπως αἱ Ὠκεα- 

αὐτοῦ. 866. τὴν ὑφηλόνωτον, ἢ τὴν τραχεῖαν, παρὰ τὸ αἶπος. 

858. αἱ ἔμφωνοι (οΟΥΤ. ἱπ εὔφωνοε τη). 859. τῶν δρυῶν. 861. 

ὑπομιμνήσχει σε. -- τέρπεε (6]. πι}). 

842. τῶν ςἰ τι σος δἃηΐο ΟΟΥΤ. Μ. 843, ἐπανδίπλαζε ΜΙποκνϊ 

(οὲ Ὀἰπαοτῇ. 844 ἴῃ τηϑῦρ. ΒΌΡΡ Ιου τι. 848. ἥνπερ ἨοΙήδηη. 

849. ρᾶγδρταρμυβ ργδθῆχϑ 'π Μ, Ῥυοιηθίμοὶ ποίδπι δια. τη}. 861. ἐχ- 

μεμόχϑηχ δηίο οοὐτ. Μ. 862. δοὺσ (υ ἰπ τ 8.) Μ. 8ῦδ. γάπεδα ῬοΟΥΒΟΗ. 

8δ6. αἰπύνωτ᾽ οὐ. ἰπ αἰπύνωτόν τ᾽ Μ. 867. ϑᾶχός τ᾽ ἐστὲ ΒτυμΟΚ: 

ϑῶχοσ ἐστι Μ, τ᾽ δαρίηχὶξ πὶ. 869. αἰνιχτηρίωσ (ἐν ΟΟΥΥ. γ6] τοΐθοϊί 

τη}) Μ. 861. προσσαίνει σέ τι τοος.: προσαίν͵εισάτὶ Μ, προσαίνει 

σίτι οἱ ἰῃ τηᾶγρ. σ᾽ ἔτι τι!. 

ΡΕΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 

χέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον “Ρέας, 

ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάξῃ δρόμοις" 

χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, Ἰόνιος κεκλήσεται, 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενός, 

ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς χοινὸν φράσω, 

ἐς ταὐτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἔχνος. 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονός, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι" 

ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς .τίϑησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον. 

ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς γεννημάτων 

τέξεις κελαινὸν Ἔπαφον, ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα. 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

868. καὶ ᾿ἀπολλώνιος (Ατροῃ, ΤΥ͂ 827) Κρονέην ἅλα τὸν Ἰόνιεόν 

φησι. οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο. -- ὅτι “Ρέας κόλπος ὃ Ἰόνιος πρώην ἐκα- 

λεῖτος. 8688. ὅϑεν ὃ Ἰόνιος κόλπος οὕτω προσηγορεύϑη. 869. τοῦ 

φανεροῦ. ἀντὶ τοῦ καὶ τὰ κρυπτὰ εἶδεν ἣ ἐμὴ φρήν. 8172. τῆς 

νυκτός. -- ἀναχρονισμός. 819. προσχώματι: τῷ ὑπὸ τοῦ ποτα- 

μοῦ ἐτησίῳ προσϑήματι τοῦ χώματος. φϑόνων δὲ σωμάτων (1. 88 

φϑόνον δὲ σωμάτων: τῆς νυκτός 6Χ Β080Ι. 872). -- ἐν ὑφηλῷ γάρ 

ἐστιν. 814. ἀνθρωπόμορφον. 810. ἀφοβοποιῷ (6). 816. ἢ 

τῶν ἐχ Διὸς γεννηϑέντων ἢ τῆς Διὸς ἐπαφήσεως. 811. μελάν- 

τεροι γάρ εἰσιν οἱ Αἰγύπτιο. 879. ὃ Δαναός (61... -- αἱ Δαναοῦ 

ϑυγατέρες. πέμπτη δὲ οὕτως" Ἐπάφου “ιβύη, ἧς Βῆλος, οὗ Δαναός, 

οὗ αἱ ν΄ ϑυγατέρες. 

864. παλιπλάχτοισι (ΟΥΤ. ἰπ παλιμπλάχτοισι Μ. 805. ἴογί. μέλλονϑ᾽ ὃ. 

866. ἐώνεοσ δηίο τᾶ8. Μ. χεχλήσεται τοοο.: χληϑήσεται Μ. 872584. ἰπ 

τηϑῦρ. ζτ δάβουῖ θεῖς πὶ. 814. τίϑεισιν Μ, ἡ 5ρο βου ρβὶς πὶ. 876. γέ- 

νημάτων Μ, ΟΟΥ̓Τ. Τ᾿. 819. πεντηχοντάπαις τθ00.: πεντηχοντόπαισ Ν. 



ΑἘΕΒΟΗΥΙΙ 

πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ ἑκοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 

ἀνεφιῶν οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας, 

κέρκοι πελειῶν οὐ μαχρὰν λελειμμένοι, 

ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηρασίμους 

γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός. 

Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 

Ἄρει δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ ϑράσει" 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 

δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος. 

τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 

χτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 

χλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος. 

αὕτη κατ᾽ Ἄργος βασιλικὸν τέξει γένος" 

μαχροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελϑεῖν τορῶς. 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

τόξοισι κλεινός, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἣ παλαιγενὴς 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς θέμις" 

ὅπως δὲ χῶπῃ, ταῦτα δεῖ μαχροῦ λόγου 

εἰπεῖν, σύ τ᾽ οὐδὲν ἐχμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

882. ἀγαπῶντες λίαν αὐτάς (μιῖ). 888. πελείας τὰς νύμφας 

φησί: ἀφροδισιακὸν γὰρ τὸ ὄρνεον" τοὺς δὲ νυμφέους χκέρχκους διὰ τὸ 

ἁρπαχτιχόν. 885. αὐτοῖς τοῖς σώμασι τιμωρηϑήσονται, ϑεῶν νε- 

μεσησάντων αὐτούς (αὐτοῖς Β00.).. 881. τῷ νυχτὸς ἐπιτηρήσαντι" 

νυχτὸς γὰρ αὐτοὺς εἷλον. 896. Ἄβαντα. 901. ὅπως δὲ ἔχω 

τύχης καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν λυϑήσομαι, πολλοῦ λόγου ἂν εἴη τοῦτο. 

881. ϑηλυσπόροσ Μ. 884. ϑηρεύοντες Υθ00. 890. ἐπ᾽ τθ0ο.: 

ἐσ Μ. 892. ἀπαμβλυνϑήσεται Υθ00.: ἀπαμβλυϑήσεται Μ. 899. δυοῖν 

898. χλεινός το00.: χλεινοῖσ Μ. Ἐοτί. χλεινὸς ἶνις 

899. γραισμὸν ϑῃΐθ ΟΟΥΥ. ΜΝ. 
τοῦ: δυεῖν Μ. 

ὃς πόνων ἐμέ. 

ΡΒΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

12. ἐλελελελελεῦ, 

ὑπό μ᾽ αὖ σφάκελος καὶ φρενοπληγεῖς 
[4 [4 ᾽ ν Ἂ» 4 

μανέαι ϑάλπουσ᾽, οἴστρου ὁ ἄρδις 

χρέει μ᾽ ἄπυρος" 

χραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει. 

τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ᾽ ἑλέγδην, 
»). » Ὁ ’ ΄ Ἄ ἢ 

ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι Λύσσης 

πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀκρατής" 

ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰκῇ “ 

στυγνῆς πρὸς χύμασιν ἄτης. 

κε Ἁ ἽΨ " ΨΥ α 

εἰν, ΧΟ. ἢ σοφὸς ἢ σοφὸς ἣν ὃς 
-΄ 5» ΄, ; ΄ 

πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσ- 

σᾳ διεμυϑολόγησεν, 
΄ ᾿ Ὁ Ἶ ςς 

ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ᾿ ἕαυ- 

τὸν ἀριστεύει μακρῷ, 

καὶ μήτε τῶν πλού- 

τῳ διαϑρυπτομέ το ρυΊ τόμξενων 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 920 

9038. ϑρηνῶδες ἐπίφϑεγμα. 904. σπασμὸς τοῦ ἐγκχεφάλου. 

906. ἣ ἀχμὴ τοῦ πάϑους. 906. ἣ (ἢ ΥἹΔ6111) πολύπυρος διὰ τὸ σφο- 

δρὸν πάϑος ἢ πῦρ μὴ ἔχουσα. 907. ἀντὲ τοῦ παράφρων γίνεται ὑπὸ 

τοῦ φόβου. 908. οὖκ εἰμὲ ἐν τῷ καϑεστῶτι. 909. δρόμου: τῆς ὀρϑῆς 

ὁδοῦ (ὁδοῦ τ). 910. ὑπὸ τῆς μανίας (μανῆς διΐθ ὁ01τ1:) μὴ χατέ- 

χουσα τῆς γλώττης, ἀλλὰ παίουσα. 911. τεταραγμένοι δὲ λόγοι ὡς 

ἔτυχε προσπταίουσι τῷ τῶν κακῶν κλύδωνε, τουτέστιν ὑπὸ ὀδύνης πολλὰ 

λαλῶ. 914. ἐδοκέμασεν᾽ »ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ« 

(ἔοπι. φ 4056. 916. καὶ Πίνδαρος (ῬΥΙΒ. ΜΠ 64)" »χρὴ δὲ καϑ᾽ ἕαυ- 

τὸν παντὸς ὁρᾶν μέτρον. εὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς χκακότητά τε 

ἀϑρόαν ἔβαλονκ. --- κατὰ τὰ ἴδια μέτρα. 919. ἐντρυφώντων (6)].). 

908. ἐλελεῦ ἐλελεῦ Ῥααν. 901. χραδία τοο0.: χαρδία Μ. Θθδ. ὄμ- 

ματ᾽ Ν. 911. παέουσ᾽ τοοο.: πταίουσ᾽ Μ. 918. ἣν ἀο]οὶ ΤΥΐΟΙ 8. 

ἣν  ὃσ Μ. 914. χαὲ ! γλῶσσα ΟΟΥΥ. ἴῃ γλώσσαι Μ. 918, πλούτῳ! ΝΜ. 

Αεϑοῦν]υς εα. ΜΝ ες ΚΙ εἰη. 4 



ἈΞΒΟΗΥ͂ΙΤΙ 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

απέϊείν. μήποτε μήποτέ μ᾽. ὦ 

ὦ - Μοῖραι, λεχέων Διὸς εὐνά- 

τειραν ἔδοισϑε πέλουσαν. 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ 

τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 

ταρβῶ γὰρ ἀστερ- 

γάνορα παρϑενέαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἀμαλαπτομέναν. 

δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατεέαις πόνων. 

ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος 

ἄφοβος οὐ δέδια, μηδὲ χρεισ- 

σόνων ϑεῶν ἔρως ἄφυ- 

χτὸον ὄμμα προσδράχοε με. 

ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὃ πόλεμος, ἄπορα 

πόριμος, οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοέμαν᾽" 

τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

μῆτιν ὅπᾳ φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡ. μὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ αὐϑάδης φρενῶν, 

ἔσται ταπεινός, οἷον ἐξαρτύεται 940 

995. ἀπὸ τοῦ πελάζω πλάζω (τη). -- γαμέταν τὸν ἔχοντα σύνοι- 

χον ϑεάν- διὰ τὸν Δία καὶ τὸν τῆς Ἥρας ζῆλον (πη). 921. ἣν 

οὗ στέργει ὃ γενόμενος αὐτῆς ἀνήρ' ἢ (ἰΐογᾶθ -- τὴν ξ --- ΘΟΓΔ586) 

τὴν ὑπὸ ἀρσένων στεργομένην. 929. ἅμα τῷ γάμῳ" λεέπει γὰρ 

τὸ ἅμα. 931. ἔσος. 982. μηδὲ ἐπίδοι με ὃ ἔρως χρεισσόνων 

ϑεῶν, ὅς ἐστιν ἄφυκτον ὄμμα. 936. ὃ πρὸς χρείσσονας πόλεμος 

ἀχαταμάχητος. 936. πόριμος αὐτοῖς. 940. ἑτοιμάζεται (ἢ. 

923. μοῖρα αἱ νἱάοίιν Μ, μοῖραι τη}. 92. πλαϑείην γαμέτᾳ ΟΔη- 

ἰ6Υ: πλαϑείην (σ βυρτὰ δὰ δαβουιρϑὶε οἱ ν δᾶρίηχῖς πὶ) ἐν γαμετῶι 

(οοττ. τ! ἴῃ γαμέται) Μ. 929. γ᾽ ἀμαλαπτομέναν οἱ (γ᾽ δϑίϊθοις 

Ὀἰπᾶοτ): γάμω δαπτομέναν Μ. 930. δυσπλάνοις οἱ ἀλατείαις τθ00.: 

δυσπλάγχνοισ οἱ ἀλατείαισι Μ. 932. οὐ δέδια ἀο]οί Βοίδο. 934. 

προσδράχοι ϑαϊνϊηἶπ8: πρυσδάρχοι Μ. 938, ὅπα Μ, ὅπη τη]. 999. 

αὐθάδης φρενῶν Μ, δὴ οἱ ρο ϑαργᾶ ἀβογίρβὶς πὶ (αὐϑάδη φρονῶν γΘ00.). 

440. οἷος Μ, ν δἀρίηχῖς ταὶ. 

ΡΒΕΟΜΕΤΗΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐχ τυραννέδος 

ϑρόνων τ᾽ ἄιστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 

Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς χρανϑήσεταε, 

ἣν ἐχπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐκτρυπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 

δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῷ τρόπῳ. πρὸς ταῦτά νυν 

ϑαρσῶν χαϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις χτύποις 

πιστὸς τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσεε τὸ μὴ οὗ 

πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὖχ ἀνασχετά" 

τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασχευάζεται 

ἐπ᾿ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 

ὃς δὴ χεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα 

βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν χτύπον, 

ϑαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον, 

τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σχεδᾷ. 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῷ μαϑήσεται 

ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δέχα. 

ΧΟ. σύ ϑην ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 900 

ΠΡ. ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

941 (ἰ. 942). ἠφανισμένον (τι). 948. πληρωϑήσεται (τα). 947. 

καὶ ᾧ τρόπῳ: 948. τῇ βροντῇ καὶ τῷ κεραυνῷ. --- ὑφηλοῖς τόποις 

(61. τϑο.). 961. μὴ δυνάμενα ἐπανορϑωϑῆναι. 958. τὸν τεχ- 

ϑησόμενον ἐξ αὐτοῦ. 960. τῇ γλώττῃ κατηγορεῖς. ἐποιωνέζῃ 

χατὰ τοῦ Διὸς ἃ βούλει γενέσϑαε αὐτῷ. ---. κατὰ ἐρώτησιν. 

942. ϑρόνων τ᾽ τοος.: ϑρόνων Μ. δ᾽ Τυτποῦυβ: τ᾽ Μ. 945. τόδ᾽ 

Μ, τότ᾽ τη]. 944. δηναὼν ΜΊ, ων ΒιΡΘΙΒΟΙ 510 τα]. 945. τοιόνδε 

Μ, ὦ ΒΌΡΟΥΒΟΥΣ. ΠΗ]. 947. νῦν Μ. 949. πιστωσ Μ, ὁ ΒΌΡΘΓΒΟΣ. τι. 

964. εὑρήσει τοῦο.: εὑρήσοι Μ. 966. νόσων ἀπίθ οοττ. Μ, αποᾶ οχΧ 

ἰηξουρσοίδιποηίο ἔνοσιν οἱ --ῶὧν (βάϑρων Ηογπουάθπ) οὐπβαύίπεη. ν  ἀΘ 

968. χαχῶν Μ', ᾧ ΞιροΙθο". τ. 969. ὅσσον Μ. ἀρχὸν (. 6. ἀρχὴν) ΜΙ, 

ἄρχειν τῇ. 960. σύϑην Μ, σὺ δὴν τα. 961 ---967. μδγασταρδὶ 

ΡΓγδρῆχδθο ἰπ Μ, Ῥθυβο ΓΙ ποίδϑ ΒΈΡΘΓΒΟΥΣ. τη. 
4Ὲ 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

καὶ προσδοχᾶν χρὴ δεσπύσειν Ζηνός τινα; 

χαὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

πῶς οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρέπτων ἔπη; 

δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 

ἀλλ᾽ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγέω πόροι. 

ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω: πάντα προσδοκητά μοι. 

οὗ προσχυνοῦντες τὴν Ἡδράστειαν σοφοί. 

σέβου, προσεύχου, ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 

δράτω, χρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον, 

ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖς. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον" 

πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑεν. 

σὲ τὸν σοφιστήν, τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον, 

τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 

πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 

πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας χομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν πρὸς ὧν τ᾽ ἐχεῖνος ἐχπίπτει χράτους. 

χαὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρέως, 

ἀλλ᾽ αὔϑ᾽ ἕχαστα φράζε, μηδέ μο: διπλᾶς 

ὁδούς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς" ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

968. δυσπαύστους (τα). 9967. οὕτως ὑπερηφάνως καὶ ἀφόβως 

εἶπεν. 969. ϑώπευε (61... 918. ἄγγελον, ἀπὸ τοῦ τρέχειν. 971. 

τοῖς ἀνθρώποις. 982. ὅ ἐστι μὴ κάματόν μοι διπλοῦν προξενήσῃς 

’ὔ -ἢ΄ ξ ’ - ΄ . 9 “- 

δεύτερόν με ποιῶν ὑποστρέφαι. 984. τοῖς μὴ πειϑομένοις αὐτῷ. 

968. ἕξεισ απίο τᾶ8. Μ. 964. πῶς δ᾽ τοῦ. 90. δ᾽ ἂν γθ00.: δαὶ Μ. 

968. τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἘΠΠΙΒΙΕΥ: τοῦδέ γ᾽ Μ. 969. ϑῶπτε Μ,τ ἀοϊονὶ οἱ ϑώπευε 

ΒΌΡΟΙΒΟΙ. πὶ. αἐεέ ρτἱτηϊίι5 Μ. 976. ὁπέρπιαραν Μ. 971. ἐξαμαρ τόνε 

Μ, ἐξαμαρτόντ᾽ τι. ἐφημέροις (γε] τὸν ἐφημέροις) τοοο.: τὸν ἡμέροισ Μ. 

980. πρὸσ « τ᾽ Μ, ὧν ἱπβοτυῖι πὶ. τ᾽ ἀοϊοί ΕΠ ου. 982. ἕχαστ᾽ ἔχ- 

φραζε τοῦ. μηδ᾽ ἐμοὶ δπίθ φοττ. Μ. 

ΡΕΟΜΕΤΗΕΥΞ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

ΠΡ. σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως 

ὃ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

νέον νέοι χρατεῖτε καὶ δοχεῖτε δὴ 

ναίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽ " οὐκ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
Ἁ »- ΄ ΡΞ ΄ » ’ 4 

δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἡσϑόμην; 
’ .ἣ Ἁ “ “- ) 

τρέτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ᾽ ἐπόφομαι 

αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 

ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς: 

πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 

χέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγκόνει πάλιν" 
΄ Ἁ » ΝΣ. ᾿ν ἣν εἷν ΕΒ », 

πεύσῃ γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμε. 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 

ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑώρμισας. 

ΠΡ. τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλάξαεμ᾽ ἐγώ. 

ΕΡ. κρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὲ πιστὸν ἄγγελον. 

ΠΡ. οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρέζοντας χρεών. 

ΕΡ. χγλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

988. πρώτους τοὺς περὶ Ὀφίωνα καὶ Εὐρυνόμην, δεύτερον τοὺς 
᾿Ξ , Κ ’ ' , " "ὦ Ἁ ») “Ὁ 7, ΄ 

περὶ Κρόνον. πέργαμα δὲ ἁπλῶς τὰς οὐρανοῦ ἀχρωρείας" κατεχρῆ- 

σατο δέ. 993. πολλοῦ με δεῖν (δεῖ Ὁ]η4.) πρὸς τὸ ταρβεῖν, μᾶλ- 
" δι - , ,'͵ “-“" - -- 

λον δὲ τοῦ παντός. --- σημείωσαι τὸ πολλοῦ γε καὶ δεῖ, πολλῷ γε 
, ἊΝ ἢ. - ,ὕ - -“ “Ὁ 

χαὶ δέω (σημείωσαι πολλοῦ ἐλλείπω ἀντὶ τοῦ πολλοῦ γε καὶ δεῖ ἢ 

πολλοῦ γε καὶ δέω 500]. Τ60.). 1008. τρυφᾶν, ἀνέεσϑαι. 

985. ρᾶγδρταρῆυηι ργδοῆχϑηι ἴῃ Μ ταυίανὶ ἴῃ ῬΟΥΒΟηδΘ ποίϑπι τηϊ, θ88. 

ναέ δία οοΥτ. Μ. 991. χαὲ χάχιστα Ἡογποθη. 992. ὑποπτήσειν διηΐθ 

οοΥ. Μ. 998. γε τροο.: δὲ Μ. 996. 998. ρᾶγαρταρηῇ ργδθῆχδθ ἴῃ Μ, 

ποιηΐη ΔααΙαΙΐ 1]. 997. χαϑώρμισας τοος.: χαϑώρεοσασ (0 ΘΧ ε Υο] ὦ 

ἴδοΐατ) ΝΜ, 1000. 1002. ρογβοπᾶσιπι ποίδ8 ἴῃ Μ οπηΐββαβ δα (ουπὶ 

ΤΥ 0) Εσίαγαί. 1001. φῦναι τοοο.: φῆναι Μ. πιστὸν τθ06.: πιστὸν 

δ᾽ (δ᾽ ταυΐανὶξ ἴῃ γ᾽ τι) Μ. Απίρ 1002 νούϑαπη οχοϊαΐθβο υἱαϊν Βοἰβισ, 

Ῥχγοιηθίποὶ ἔπῖβ86 τποπυἱέ ΚΘΟΚ. 1008---1018. ρᾶγΑρτΡΒἷ5 ΡΟΥΒΟηδ5 ποίδί 

ΜΝ, ποιηΐπᾶ ΞΊΡΟΥΒΟ. Πι}, ηἶδὶ αυοᾶ Ῥτγοπιθίμοὶ ποία 1012. 1018 οἱ Μογ- 

ΟῚ 1012 ἰδ Μ δαάϊἀογϑί. 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

. χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 

ἐχϑροὺς ἴδοιμε" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

ἢ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ:; 

ἁπλῷ λόγῳ τοὺς. πάντας ἐχϑαέρω ϑεούς, 

ὅσοι παϑόντες εὖ κακοῦσέ μ᾽ ἐχδέκως. 

κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ μικρὰν νόσον. 

νοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 

εἴ ὃς οὖχ ἄν. εἰ πράσσοις καλῶς εἴης φορητὸς οὐχ ἄν, εἰ πρ ς , 

ὦμοι. ΕΡ. τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπίσταται. 

ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνϑ᾽ ὃ γηράσκων χρόνος. 

καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην. 
) - »ν "᾽ ᾿ Ψ Ἃ “Ὡ- 

ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήξει πατήρ. 
Ἁ “ ᾽ Ἃ , 3 » - Ἃ 

καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ αὐτῷ χάριν. 

ἐχερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδά με. 

οὗ γὰρ σὺ παῖς τε χἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα: 
“" ») ν ᾽ ν ΦᾺ - “ ' ) σ 

οὖχ ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ ὅτῳ 

τρέ: "με Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε προτρέφεταέ με ς γεγωνῆ ᾿ 

πρὶν ἂν γαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 

1001 (ἰ. 1008). συνῆλϑεν γὰρ αὐτοῖς κατὰ τῶν Τιτάνων. 1009. 

ἐξ ὧν λέγεις. 1012. τὸ οἴμοι λέγειν. 1018. χἀχεῖνος οὖν τῷ 

χρόνῳ μαϑήσεται τὸ στενάζειν. 1014. σὺ δὲ οὐδὲ ὑπὸ τοῦ χρόνου 

παιδεύῃ. 1015. ὃ νοῦς" καλῶς λέγεις με μὴ φρονεῖν" εἰ γὰρ ἐγὼ 

ἐφρόνουν, ὑπηρέτῃ σοι ὄντι οὖκ ἂν διελέχϑην (διηλέχϑην τη). 1017. 

τοῦτο ἐν εἰρωνεέίᾳ. 1024. γρ. αἰϑεροῦσσα. 

1004. χγλιδόντασ Μ, 6ΟΥΤ. Τη]. 1006. συμφορᾶς Υθ0. 1009. σμιχ- 

ρὰν Βτυποκ. 1012. ΠΡ. ὥμοι. } ΕΡ. ὥμοι, τόδε 1,ΔΟΒτΆΔΏΗ. 1018. 

ὡς παῖδ᾽ ὄντα με τοος., ὥστε παῖδά με ἨρογΊΔΠΗ. 1019. ΡΟΙΒΟΠδΘ 

ποίδπι ὁπ. ΝΊ, δ ἃ. τ᾿]. χαὲ ἔτε Μ. 1020. πεύσεσϑαι τοοο.: πευσεῖσϑαι Μ. 

1022. προστρέφεται Μ, σ ἀοϊονῖξ οὐ ἴπ ΤηΔΓΡ. προτρέ διἀΒοΙῖρδιύ τ}" 

1024. αἰϑαλοῦσσα Οδπίογ: αἰϑάλουσα Μ. 

ΡΕΟΜΕΤΉΒΥΒΞ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδιε καὶ βροντήμασι 

χϑονίοις κυκάτω πάντα χαὶ ταρασσέτω" 

γνάμφει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε καὶ φράσαι 

πρὸς οὗ γρεών νιν ἐχπεσεῖν τυραννέδος. 

ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίΐνεταίι. 

ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 

τόλμησον, ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε 

πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ὀχλεῖς μάτην με κῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελϑέτω σε μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 

χαὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

γυμαικομέμοις ὑπτιάσμασιν γερῶν 

λῦσαέ με δεσμῶν τῶνδε" τοῦ παντὸς δέω. 

λέγων ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν" 

τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσῃ λιταῖς 

ἐμαῖς" δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

πῶλος βιάζῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ. 

ἀτὰρ σφοδρύνῃ γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι" 

αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντει μὴ καλῶς 

αὐτὴ καϑ’ αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 104 

1025. λευκῇ καὶ ταχείᾳ (61.). 1080. τεϑεώρηται. 1038. 

λαλῶν ὡς πρὸς χῦμα ἀναίσϑητον (τι). 1088. εἰς τὸ ποιῆσαε 

τοῦτο. 1089. γρ. ἀλλ᾽ ἐρεῖν μάτην. 1048. ϑρασύνῃ. σό- 

φισμα τὴν προαγόρευσιν τῆς ἐκπτώσεως. ἀσϑενεῖ καὶ ἀδήλῳ (τι). 

1044. γνώμῃ (3). 1045. ἔσον ἐστὶ τῷ μηδενί. 

1027. γνάφει Μ. φράσαι τθοο.: φράσειν Μ. 1029 ----81. ρῥδύδρτᾶ- 

ΡΒο5 ργδοῆχογαί Μ, ογαβὶΐ δὲ Ῥϑυβοῃδγιμ ποίδ8 δια. τη]. 1029. νῦν Μ. 
ν 1030. ὦπται 5610]. οὐ τϑοο.: ὦ παῖ Μ. 1084. μήποϑ᾽ τθοο.: μηπάϑ᾽ 

θῷ ἴῃ τηϑῦρ. ξτ Μ, μή ποϑ᾽ ὡς ἴῃ τηᾶῦρ. Δάβου 51 τη]. 1086. στυγόμενον 

Μ, στυγούμενον τη]. 1087. ὁπτιάσμασι Μ. 1039. ρΑΓρΤΡμυπιὶ ρΡΓδθ- 

ἢχὶς Μ, ποίαπι δ. τη!. πολλὰ χἄλλ᾽ ἐρεῖν μάτην 5080]., υἱὐ νἱάθίῃν. 

104054. χέαρ λιταῖς ΒΟΒοΥ 55, ἀπᾶθ χέαρ | λιταῖς" (ἀο]οίο ἐμαῖς) ῬογΒοη. 



ΑἘΕΒΟΗΥΙΙ 

σχέφαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 

οἷός σε χειμὼν χαὶ καχῶν τρικυμία 

ἔπεισ᾽ ἄφυκτος" πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρέδα 

φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ χρύφει δέμας 

τὸ σόν, πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

μαχρὸν δὲ μῆκος ἐχτελευτήσας χρόνου 

ἄφορρον ἥξεις εἰς φάος" Διὸς δέ τοι 

πτηνὸς χύων, δαφοινὸς αἰετός, λάβρως 

διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάχος, 

ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 

) 

χελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐκϑοινήσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόκα, 

πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 

φανῇ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 

Ἅιδην κνεφαῖά τ᾽ ἀμφὲ Ταρτάρου βάϑη. 

πρὸς ταῦτα βούλευ᾽" ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 

ὁ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος " 

φευδηγορεῖν γὰρ οὐχ ἐπίσταται στόμα 

τὸ δῆον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 

πάπταινε καὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐϑαδίαν 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτε. 

ΧΟ. ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 

1048. τραχεῖαν (61. τθ0.). 1049. τὸν Καύκασόν φησι (τη). 

1061. τὸ ἀπόρρηγμα καὶ χοέλωμα τῆς πέτρας. -- χάσματος γενο- 

μένου μετέωρος ἔσῃ χρεμάμενος τῶν χειρῶν. 1066. τὸ δέρμα. 

1066. ἄκλειστος. 1061. τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 1069. 

ὡς τοῦ βοηϑοῦντος ταῦτα (ταὐτὰ ῬΑΪ6γ) πεισομένου. 

1048. ἀφύχτωσ Μ, οσ ΒΌΡΟΙ ὡσ βου ρϑὶς τὰ! (ἄφυχτος τΘ06.). 1068. 

δέ σοι τθ0. 1051. ἐχϑοινάσεται Νδυοξκ. 1058. τε τθοῦ.: τοὶ Μ. 

1060. ἀναύγητον Μ, ὃ Β0}0} γ βου ρϑὶῦ τη]. 1068. λίαν εἰρημένοσ 

ΟΟΙΤ. ΟΧ λείαν εἰριμμένοσ αἱ νἱάθίαΓ Ν. ἴοτι. ὀρϑούμενος. 1061. ἄμει- 

νον (ΟΥΤ. ἰπ ἀμεένον᾽ Μ. 

ΡΕΟΜΕΤΉΒΥΞΒ ΥἸἹΝΟΤΥΞ. 

λέγειν: ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐϑαδίέαν 

μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 

πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ὅδ᾽ ἐϑώυξεν, πάσχειν δὲ καχῶς 
Γὰ 

΄“- 
""- 

᾿. 

ἐχϑρὸν ὑπ᾿ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικ 
προ ΣΝ νν Φ » }} ΄ , πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπτέσϑω μὲν 

πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰϑὴρ δ᾽ 

ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφακχέλῳ τ᾽ 

ἀγρέων ἀνέμων: χϑόνα δ᾽ ἐκ πυϑμένων 

αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κχραδαΐνοι, 

χῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθέῳ 

συγχώσειεν 
- » “3 ’ » ἈΦ. 

τῶν τ᾽ οὐρανίων ἄστρων διόδους, 

ἔς τε χελαινὸν Τάρτ' χορὸ ἔς νὸν Τάρταρον ἄρδην 

ῥίψεις δέμας τοὐμὸν ἀνάγκης 

στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 

τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 

βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι. 
΄ Ἁ ᾽᾽ [4 Ἁ 3 ᾽ 

τέ γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ παραπαίειν 

ἣ τοῦδ᾽ εὐχή, τί χαλᾷ μανιῶν; 1090 

1071. γνώμη. 1018. σημεέωσαι ὡραῖον. 1076. ἢ ἕλε- 

χοειδὴς τοῦ πυρὸς χαταφορά. ἀμφήκης δὲ ὀξύς. -- ἀήρ (τιἢ). 

1017. σπασμῷ, συντόνῳ κινήσει. --- σῆφις (οεἴοτα -- κεφαλῆς ἐγκε- 

φάλουἕ --- ἰῃ οοαΐοθ Ῥᾶγαπι ΟΟΙΏΡΔΓΘΗΪ) (). 1079. σύν (μι}). --- 

ϑεμελίοις (61. τ60.). --- χινοέῃ (61]. τ60.).. 1081. συγκαλύφειεν (6!].). 

1089. μὴ παραφρονεῖν. ---- αὐτόν ((}]. Τθ0.). 

1071. πιϑοῦ τροο.: πεέϑου ΝΜ. 1015. ἐπ᾿ ἐμοὲ ῥιπτέσϑω τροο.: 

ἐπί μοι ῥιπτείσϑω Μ. 1080. χῦμα δὲ Ξιροτίοτὶ νυ. δα αϊὶ οἱ 1080. 1081 

οοπϊαπρὶ Μ. 1082. τῶν οὐρανίων ὙΥ ΘΕ]. 1083. βου δοπᾶάπμι ες. 

1089. μὴ οὐ βογίρβὶ: μὴ Μ. 1090. ἡ τοῦδ᾽ εὐχή ὙἩΙΠΟΚΟΙπΙΔππ: ἦ 

τοῦδ᾽ εὐτυχῆ (δρίτἰταπι οὲ δοοθηίαπι ΒΌΡΟΓ η δ αϊαϊξ πὸ) Μ' (1. 6. ἡ τοῦδ᾽ 



ΑἘἙΒΟΗΥΙΙ 

ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 

συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐχ τῶνδε ϑοῶς, 

Ἃ ἔ 4 “ , Ν᾿ 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύχημ᾽ ἀτέραμνον. 

ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 

σ ,. δ᾽ ν᾿ Ἁ ,; 

ὅ τι χαὶ πείσεις" οὔ γὰρ δή που 

τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 

πῶς με κελεύεις κακότητ᾽ ἀσχεῖν; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐϑέλω" 

Ἃ ’ Ἁ - » 

τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον, 

χκοὺχ ἔστι νύσος 

τῇσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ἀλλ᾽ οὖν μέμνησϑ᾽ ἁγὼ προλέγω" 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 

μέμφησϑε τύχην, 

γδέ ποτ᾽ εἴπηϑ᾽ ὡς Ζεὺς ὑμᾶς 
μὴ - ἑἰς ἤ Ἂ μ 

ἐς ἀπρόοπτον πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" 

μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ ὑμᾶς αὐτάς. 

εἰδυῖαι γὰρ κοὺχ ἐξαίφνης 

οὐδὲ λαϑραίως 

εἰς ἀπέραντον δέκτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

ΠΡ. καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ 

1094. ματαιώσῃ ; παραπλῆγας ποιήσῃ. 

1098. παρήγαγες εἰς τὸ χαταλεῖφαι τὸν Προμηϑέα. 1100. συμ- 

1109. λείπει τὸ αἰτιᾶσϑε. 

1091. ὦ Ὠχεανέδες. 

πάσχειν αὐτῷ οὐ παραιτοῦμαι. 

εὐχή οἱ ἣ τοῦδε τύχη), εἰ τάδ᾽ ἴῃ τᾶτρ. δάβογι ρβὶύ ταὶ. 1091. ἴῃ 

τᾶγρ. ζτ τη. γ᾽ α ΤΌΤΗΘΡυΒ: γε Μ. 1098. ποι τοῦ.: ποὺ Μ. 

1102. ἔστν Μι 1104. οὗ Μ. ἀγὼ Ῥοτβοπ: ἅτ᾽ ἐγὼ Μέ. 1109. αὖ- 

τὰσ ΝΜ. 1110. χαὲ οὐχ Μ. 1112. ἀπέρατον Μ, ν Β0Ρ6ῈΓ τ ΒΟΥ ρ 51} 

τη}. 1114. ραγαρταρθυβ ργδοῆχδ ἰῃ Μ, Μογουτὶ ποίδπι, αυϑῖῃ δηΐθ ρᾶΓᾶ- 

σταρυτῃ βου ρβογδῖ Μ, ἱπ Ῥσοιηθίμοὶ ποίδιι τηυΐαυϊῦ Τα]. 

ΡΕΟΜΕΤΉΒΥΒ ΥἹΝΟΤΥΞ. 

χϑὼν σεσάλευται" 

βρυχέα δ᾽ ἠχὼ παραμυκᾶται 

βροντῆς, ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 

στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 

εἱλίσσουσι" σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 

πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδειχνύμενα" 

ξυντετάραχται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 

τοιάδ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόϑεν 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 

αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλέσσων, 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔχδικα πάσχω. 

1110. βρύχουσα (τι). 1117. αἕ ἑλικοειδεῖς κατὰ τὰ νέφη 

τῶν ἀστραπῶν κινήσεις. 1191. ἀποδειχνύντα. 1128. ζάλη 

(αι}). 1196. ὦ Γῆ, ἢ ὦ θέμι. 

1119. εἱλέσσουσι ΤΌΤΠΘΡαΒ: ἑλίσσουσιν Μ. 1126. εἱλέσσων ΤῊΉτΤΠΙΘ- 

Βυ5: ἑλέσσων Μ. --- ϑυδδοτίρίυπι ἰπ Μ: τέλ(οσ) Αἰσχύλου Προμηϑί(έως). 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΠΕΡΣΑΙ, 



«γΥγπόϑεσις Περσῶν Αἰσχύλου. 

Γλαῦκος ἐν τοῖς ἢ) περὶ Δἰσχύλου μύϑων ἐκ τῶν Φοινισσῶν 

Φρυνέχου φησὶ τοὺς Πέρσας παραπεποίῆσϑαι. ἐχτίϑησι καὶ τὴν ἀρ- 

χὴν τοῦ δράματος ταύτην 

τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 

πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν Ξέρξου ἧτταν, στορ- 

νύς τε ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις, ἐνταῦϑα δὲ προ- 

λογίζει χορὸς πρεσβυτῶν. [τῶν2) δὲ χορῶν ὃ) τὰ μέν ἐστι παρο- 

δικά, ὅτε λέγει δι᾽ ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ »7ύριον οἶδμα λιποῦσακ 

(ΕὐτὶρΡ. ῬΒοθη. 202). τὰ δὲ στάσιμα, ὅτε ἕσταται καὶ ἄρχεται τῆς 

συμφορᾶς τοῦ δράματος, τὰ δὲ χκομματικά, ὅτε") λοιπὸν ἐν ϑρήνῳ 

γίνεται. καὶ ἔστω ἣ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ 4α- 

ρεέου, ἣ δὲ ὑπόϑεσις, Ξέρξης στρατευσάμενος κατὰ “Ελλάδος, καὶ 

πεζῇ μὲν5) ἐν Πλαταιαῖς νικηϑείς, ναυτικῇ δὲ ἐν Σαλαμῖνι, διὰ θεσ- 

σαλέας φεύγων διεπεραιώϑη εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ἐπὶ Μένωνος (0]. 10, 4 

εἶγα ἃ. (ἢν. 412) τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, Γλαύχῳ, 

Προμηϑεῖ. Πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ Δαρείου ἐδυστύχησε περὶ 

Μαραϑῶνα, δευτέρα Ξέρξου περὶ Σαλαμῖνα χαὶ Πλαταιάς. 

1) τὰ, οὔτ ΘΟΙΙΡΟμΪο ΒΌΡΟΥ τ αυοὰ οις 5ἰσηϊβοαί, Μ, πὐπὶ δπίο Γἂ- 

βγη τῶει ἕυοτῖς, υὐ ἴῃ ΔΥΘΙ͂ΒΟ [0110 Ῥτοχίπηθ ργδοοθάθῃί, ᾳυοᾶ οχίο- 

ταῦπι οϑὲ ϑόρμοο 8 ὑταροθαϊδγυχ, αἰῖα αυδοᾶδηι τηϑηῖ8, αὐδθ ΒΌΟΒΟΤΊ6- 

ἐτἴαπι ϑόρῖι. βου ρϑὶ οἱ τηϊάσπι μυΐπβ ΒΥΡΟΙΘΒῚ5 αὐαϊαϊ!, γλαῦχος ἐν τῶι 

περὲ αἰσχύλου οχϊθοῖ, ἃ αυοᾶ τιᾶναϊώ ΨΊ6Ι1 τῇ ((. 6. τῇ 56}. πραγμα- 

τείᾳ), Ῥᾶγυπι ᾿ἸΙα πού. 8) τῶν δὲ... γίνεται, ααδθ γογῦᾶ οἰΐατι δἃ Ασϊβίοί. 

Ρορί. ς. 12 ἴῃ πιᾶτρὶπο ᾿ἰρτὶ Ῥαγιϑπὶ 2040, Βιἰοοαγάϊδηϊ 1ὅ; αὐ! ἔοτ γΥ- 

ο 

ἰδηὶ δἀβογὶ ρίδ γϑρουϊαπίαγ, «οοαβὶὶ ΒΙομιβοἃᾶ. 38) τῶνδε χ Μ, τῶν χο- 

ρῶν Ἰἰρτὶ Αὐίβιοί.; Ἰοροπᾶστι νἱἀοίαν τῶν δὲ χοριχῶν. 

νἱἀοίυν ὅ τι. 8) μὲν ἔτι, 11π00]8 ἐτι ἰτδηβῆχο, Μ. 

4) Ἰοσοπάυτῃ 

ΧΟ. Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 

«ξλλάδ᾽ ἐς αἷαν πιστὰ καλεῖται, 

χαὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 

ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 

οὗς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 

Δαρειογενὴς 

εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 

ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
}} “4 πὶ ν 

χαὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη 

1. διὰ (ΐογαθ ἔδβσθ ρῖδῃθ θυδηαθυιηΐ, γ ΥἹΟΙ1}) γερόντων προ- 

λογίζει. --- δεικτικῶς (61... --- τάδε μὲν Περσῶν: οἱ ὑπομνηματι- 

σάμενοί φασιν ὅτι ἑαυτοὺς λέγουσιν πιστώματα Περσῶν οἱ κατὰ 

τὸν χορόν. ἀγνοοῦσι δὲ ὅτι πόλις ἐστὶ Περσικὴ Πίστειρα" ἣν συγ- 

κύόφας Πίστα ἔφη. οἱ δὲ ἄλλως ὑπομνηματισάμενοξ φασιν, ἡμεῖς 

ἐσμεν οἱ πιστοὶ χρηματοφύλακες Περσῶν. 2. Πίστειρα κατὰ συγ- 

κοπήν" ἔστι δὲ Περσικὴ πόλις. 8. λείπει τὰ βασίλεια. 4. λεξ 

πει τὸ ἐσμέν. --- κατὰ πρεσβείαν: κατὰ τιμὴν αἱρεϑέντες. ὅ. οὃς 

αὐτὸς ἄναξ: οὃς αὐτὸς ὃ Ξέρξης κατέλιπεν χατὰ τιμήν. 6. Δα- 

ρειογενὴς Δαρείου υἱός: καὶ μὴν Δαρεῖοι τρεῖς. τούτων δὲ πρῶτος 

ὃ Ὑστάσπου, προχριϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ βασιλεύσας, Ξέρ- 

ἔου πατὴρ τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. δεύτερος δὲ 4α- 

ρεῖος ὁ Ἀρταξέρξου νόϑος προσαγορευϑείς. ἔσχατος Δαρεῖος ὃ ὑπὸ 

Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλέππου ἀναιρεϑείς. τινὲς δὲ καὶ τέταρτον 4α- 

ρεῖγ: γράφουσιν. Ἴ. ἄρχειν, ἐπόπτας εἶναι. 8. τῷ βασιλείῳ: 

τῷ Ξέρξου. ᾿θμηρικῶς δὲ πρῶτον τὸν βασιλέα, εἶτα τοὺς ὑπηκόους" 

»᾿Ατρεῖδαξΐ τε χαὶ ἄλλοιε (Ἀ 17). 

1. σμοσί ποίδτη οί Μ 2, πίστα Μ' Δα ᾿ ᾿ ΐ . πὶ Δαρειογενὴς Ὦ: δα- 

ῥειογενὴσ' δαρείου υἱὸσ. Μ. 9. πολυχρύσου στρατιᾶς τοο0.: πολυ- 

χρύσουσ στρατιὰσ Μ. Ἐοτί, πολυάνδρου. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

χαχόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 

ϑυμὸς ἔσωθεν. 
μι 3 » Ἃ » ᾿ 

πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ἀσιατογενὴς 
» - « » ν ὦ» 

ᾧχωχε, νέον δ᾽ ἄνδρα βαῦξει 

χοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς 

ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 

οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ Ἀγβατάνων 

χαὶ τὸ παλαιὼν Κίσσιον ἕρχος 

προλιπόντες ἔβαν, οἱ μὲν ἐφ᾽ ἕππων, 

οὗ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, πεζοέ τε βάδην 

πολέμου στῖφος παρέχοντες" 
ἈΝ] 

οἷος Ἀμέστρης ἠδ᾽ Ἡρταφρένης 
, 

καὶ Μεγαβάτης ἠδ᾽ Ἡστάσπης, 

ταγοὶ Περσῶν, 
- , σ Υ̓ 

βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου 

σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 

τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἑπποβάται, 
᾿ ᾿ Ν ὦ δ , ν»» Ω 

φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ ὃξ μάχην 
“ 5 ΄ Ὁ ;.» φυχῆς ἐν τλήμονε δόξῃ" 

10. διαπολεμεῖται, ταράσσεται, ϑορυβεῖται (6]... 18. οἴχωκεν: 

ἀπόλωλε γὰρ ἣ πᾶσα ἣ δύναμις τῶν Περσῶν. 10. ἠδ᾽ Ἐχβατάνων: 

ὅτι ((. 6. σημεέωσαι ὅτ᾽ ᾿Αχεσσαία πρότερον ἐχαλεῖτο ἀπὸ ᾿χεσσαίου 

τὰ νῦν Ἐχβάτανα καλούμενα. 17. πόλις Περσῶν τὸ Κίσσινον. 20. 

τὸ πύχνωμα (6}... --- ὄντες" ἢ τὸ πολέμου ἀντὶ τοῦ πολέμῳ. 21. 

ὑπέρϑεσις διὰ τὸ μέτρον (61... -- τὰ μὲν τῶν ὀνομάτων ἱστόρησεν, τὰ 

δὲ τελείως ἔπλασεν. 24. βασιλῆς βασιλέως: βασιλεῖς μὲν τῶν 

ἐἰδέων πόλεων, ὑποτεταγμένοι δὲ τῷ Πέρσῃ. --- ὕπαρχοι (6}].). 4266. 

97. φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν: ἐκ προσόψεως ἕκα- 

28. γνώμῃ, ἢ φιλοτι- 
ἱππικοὶ χαὶ τοξόται. 

νοὶ φοβεῖν ὁμοίως καὶ ἐκ τῆς πεέρας. 

18. ὥᾧχωχε τοοο.: οἔγωχε Μ. 16. ᾿Ιγβατάνων Βτυποκ (δυσίογο 

ὙΥ οϑϑο! προ): ἐχβατάνων Μ. 17. Κίσσιον ΒΙοπιβο]ὰ : χέσσινον Μ. 

18. τοὲ μὲν ΒΙοιῆο]α. 19. νηῶν Μ. 21. ἀρταφέρνησ Μ, ἀρταφρέ- 

νησ τη. 22. Μεγαβάτης τοὶ δεγαβάζης τοοο,: μεταβάτησ Μ. 28.. 

εὐτλήμονε τοοο. ἐν τλήμονι πείσῃ Ἠρὶπιβορίῃ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

Ἀρτεμβάρης ϑ᾽ ἱππιοχάρμης, 

καὶ Ἠασίστρης, 

ὕ τε τοξοδάμας ἐσϑλὸς ᾿Ϊμαῖος, 

Φαρανδάχης ϑ᾽, 

ἕππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσϑάνης. 

ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυϑρέμμων 

Νεῖλος ἔπεμψεν" Σουσισχάνης, 

Πηγαστάγων Αἰγυπτογενής, 

ὅ τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων 

μέγας Ἀρσάμης, τάς τ᾿ ὠγυγέους 

θήβας ἐφέπων ᾿Δριόμαρδος, 

καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται 

δεινοὶ πλῆϑός τ᾽ ἀνάριϑμοι. 

ἁβροδιαέτων δ᾽ ἕπεται “υδῶν 

ὄχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 

κατέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Μητρογαϑὴς 

ρκχτεύς τ᾽ ἀγαϑός βασιλῆς δέοποι, 4ὅ 

’ » ν᾿: ΄ » ᾿ , {1 ΄ Ἁ 

μίᾳ. ἄλλως (ἐνάλλως, ἐν οχρυποῖο, π|})᾽ ἐνυποστάτῳ δοχΐῆσει καὲ 

πείσματει (πίσματε τὴ) φυγῆς. 

Περσῶν Αἰγύπτιοι. 

84. ὑποχεέριοει γὰρ ἦσαν τότε 

85. τινὲς διαιροῦσι Σουσισκάνης (Σοῦσις καὶ 

Κάνης ΒΙοπιί.) καὶ Πηγάς καὶ Ταγών. τὰ γὰρ ὀνόματα πέπλακχε καὶ 

οὐκ ἔστιν Αὐἰγυπτιακά. 88. Αἰγυπτώους. 40. καὶ ἑλειοβάται: οἱ τὸ 

Αἰγύπτιον ἕλος οἰχοῦντες. ἢ χοινῶς Δἰγύπτιοε" ἑξλώδης γὰρ ἣ 4ΑἘ 

γυπτος. οἱ δέ, οἵ καὶ ἐπὶ ἕλους ἐλαύνειν δυνάμενοι ναῦς, ὅπερ ἐστὶ 

τῶν δυσχερεστάτων. 42. ἀβροδιαέτῶν δ᾽ ἕπε(ίταῦ): ὄντως γὰρ τοι- 

οὔτοι οἱ “Πυδοέ, καὶ τὸ (τῶ τὴ) παρ᾽ Ἀναχρέοντι »“υδοπαϑεῖςκ« τινὲς 

ἀντὲ τοῦ ἡδυπαϑεῖς. καὶ τὸ περιφερόμενον νμήτε μοι “υδῶν χκαρύκχ- 

χας μήτε μαστίγων φόφους.« καὶ ὃ “υδοφοίτης δὲ μυροπώλης τὴν 

τρυφὴν ταύτην (οἶμαι τὸν τρυφητὴν ἴῃ τηδγρὶη6) δηλοῖ. καὶ τὴν βάκ- 

χαριν δὲ ἔνιοε Πυδῶν μύρον ἔφασαν. 48. οἱ διόλου τὴν ἥπειρον 
) “- ΄ ᾿ ’ ΄ οἰχοῦντες. 45. διόπται καὶ διέποντες ἡγεμόνες. 

80. (Μασίστης Ἠετοᾶ. ὙΠ 82, ΙΧ 107, 118). 40 ἴπ τηδῦσίηθ δᾶ- 
ΒΟΥ Β1Ὁ τη. 44. μητραγαϑὴς γ6] μιϑρογαϑὴς γ6] μιτρογαϑὴς τθ6α. 

ΑΘ ϑΟ να 5 οἀ. ὙΥ̓ εοΚΙεΐη. δ 



48. ἀντὶ τοῦ ἅρματα (6}.). -- ἀντὶ 

Ἀλαλά, Πολέμου ϑύγατερ, 

γατερ αἰϑύεται ανδρες ΤᾺ) {Πνδαρο 

τοῦ ἐμπείρους τοξικῆς. 

τροπαῖς (6}.). 

46. τρέρρυμα τροῦ.: τέρρυμα Μ. 

ἰαἰδ., Μ. 61. δούλιον ϑεοαϊίσον: δούλειον Μ. 

τΑσιᾶτις Ὀἰπαοΐξ: ἀσιῆτισ Μ. 604. ἡμερόλεγδον Μ. 

ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Ἁ ἤ 
Ν Ὗ ’ 

καὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 

πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, 

δίέορυμά τε καὶ τρῴρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄφιν προσιδέσϑαι. 

τεῦται δ᾽ ἱεροῦ Ἰμώλου πελάται 

ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον “Ελλάδι, 

; 
Ἷ ᾽’ ν “ 

Μάρδων, θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, 

χαὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί: Βαβυλὼν δ᾽ 

ἣ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον 

πέμπει σύρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους 

καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς" 

Ἁ 
’; ) ν) ᾿ ; - 

τὸ μαχαφοφόρον τ ἔϑνος ἐχ πάσης 

Ἡσίας ἕπεται 
Ν - Ἶ͵ ; 4 Ἁ -. 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαις. 

’ Ὁ" Ῥν 
ΓΔ ν 

τοιόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἰας 

᾿. "᾿ς Ἂ - 

οἴχεται ἀνδρῶν, 
΄ ; - Ἁ "᾿ -"- 

οὃς πέρι πᾶσα χϑὼν Ασιᾶτις 

ϑρέφασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ, 
΄ » ν ΓΙ » ΄ ἂν 

τοχέες τ᾿ ἄλοχοέ ἡμερολεγδὸν 

τείνοντα χρόνον τρομέονται. 

» , φνλ Ἁ “ω ὑψιην “-, Ν - 

ἐχ τούτου δὲ τὸ πλῆϑος τῶν ἵππων δηλοξ. 

͵ 

ται ἑνιχὸν ἀντὶ πληϑυντικοῦ. -- ἔνοικοι, γεέτονες (()].). 

μονες: ἀκίνητοι ὑπὸ λόγχης. ὡς ἄκμων ὑπὸ σφυρῶν. 

57. χοινῶς ἁπάντων Περσῶν. 

θῦ 

τοῦ τέϑριππα καὶ ἑξξάιππα τάγ- 

50. »κλῦϑ᾽, 

ἃ ϑύεται ἄνδρες« (κλῦϑι ἀλλαπολέμου ϑύ- 

ςὃ ἐν διϑυράμβοις. οὕτως στεῦ- 

52. ἄχ- 

56. ἀντὶ 

9. προ- 

θ4. ἡμερόλεγδον: τὸ ἐκ τῶν ἀριϑμῶν (ἡμερῶν 

66. μηχυνόμενον (61]}.). 

80. στεῦνται, ᾿ἰογὰ ν Ῥυποίο Πο- 

62. ἴοτί. οἷς. περὲ Μ. 

ΡΕΒΒΑΞ. 

οί». 1. πεπέραχεν μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 
’ Ἁ »]} βασέλειος στρατὸς εἰς ἀν- 

τέπορον γείτονα χώραν, 
΄ ΑΥὦ 

λινοδέσμῳ σχεδέᾳ πορ- 

ϑμὸν ἀμείψας 
᾽ γῷ σ ᾿ϑαμαντίδος Ἕλλας, 

πολύγομφον ὅδισμα 
. ; 

ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένε πόντου. 

αηίϊοίν. 1. πολυάνδρου δ᾽ Ἀσίας ϑούριος ἄρχων 

ἐπὶ πᾶσαν γϑόνα ποιμα- 

γόριον ϑεῖον ἐλαύνει: 

διχόϑεν, πεζονόμοις ἔχ 

τε ϑαλάσσης 

ἐχυροῖσι πεποιϑὼς 

στυφέλοις ἐφέταις, χρυ- 

σουγόνου γενεᾶς ἐσόϑεος φώς. 

ρ΄ ΄ . ἣ "» -» Ν᾿ “" γ 

6606. πεπερᾶάχεν: χωμῳόξειταε ταῦτα. Εὔπολις (κωμῳδεῖ ταῦτα 
Υ Θ » ’, ΄ ᾿ ξ 

Εὔπολις Ῥἰπάου) ἐν Ἠαρίκᾳ: »πεπέρακε μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 

Παρέκας.« 68. τὴν Εὐρώπην (6!.). 69. ὡς λινῶν τῶν χά- 
᾽ » Ψ ᾿ - 

λων ὄντων. 12. γρ. ἔρεισμα" τὴν ναῦν. 78. ἐγεφύρωσε 
Ἁ ΄ ν τὸ ἕπτασ ἀὃ “Ὡς κι Ὁ, 3. Ἁ “ » [4 

γὰρ ταστάδιον ταῖς ναυσὶ συνδήσας αὐτὰς καὶ γῆν ἐπιβαλών, 

ὥστε ὁδὸν ποιῆσαι ἐπὶ τῶν νεῶν. διὸ πολύγομφον ὅδισμα εἶπεν. --- 

ζεύξας (συνδέσμῳ δἀάϊτ ῬαΙοΥ) νεῶν τὴν ϑάλασσαν. 18. τὴν 

ρώπην (6}].). --- ποιμνέον (6}.). -- τὸ ἀνδρικὸν πλῆϑος, σημαῖνον 

τὸ στράτευμα παρὰ τὸ τοὺς βασιλεῖς λέγεσϑαι ποιμένας. ποιμανό- 

βὰν" τὸ ἐχ ποίμνης ἀνδρῶν συνηγμένον βασίλειον. 80. σχληροῖς 

ἡγεμόσιν. 8084. χρυσονόμου γενεᾶς: νῦν τῆς πλουσίας. τινὲς 

γὰρ ἀνέγνωσαν (ἰ. 6. γρ. οἷ τινὲς ἀνέγνωσαν) χρυσογόνου διὰ τὸ τὸν 

ρόδα ἀπὸ γρυσοῦ γεγεννῆσϑαι: ὃ καὶ βέλτιον. ἄλλως. τῆς Περ- 

σέως γενεᾶς ἀπόγονος" ἢ τῆς τῶν χρυσῶν ἀνϑρώπων" ἢ πολυχρύσου. 

᾿ ᾿ εἰ : 

600. πεπέραχε Μ. 68. χώρασ Μ. 77. πεζονόμον τ᾽ Η Βιδάξιππθ]1ὁγ. 
ὃ ἦ, ο 

78, ϑαλάσσας ΒΙοπιῆρ]ά. 79. ἐχυροῖσι Μ. 80584ᾳ. γχρυσογόνου 

8080].: χρυσονόμου ΜΝ. 81. ἐσόϑεος τοοο.: ἐσόϑεον Μ. 
ΒδῈ 



ΑἈΚΒΟΗΥΙΙ 

Ὁ 

οἱν. 2. χυάνεον δ᾽ ὄμμασι λεύσσων 

φονέίου δέργμα δράκοντος, 

πολύχειρ καὶ πολυναύτης, 

Σύριόν ὃ’ ἅρμα διώκων, 

ἐπάγει δουρικλύτοις ἀν- 

ὃράσι τοξόδαμνον Ἄρῃ. 

απίϊοέν. 2. δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς 

μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 

ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν 

ἄμαχον κῦμα ϑαλάσσης" 

ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν 

στρατὸς ἀλκίρρων τε λαός. 

δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ 
’ 

τίς ἀνὴρ ϑνατὸς ἀλύξει: 

τίς ὃ χραιπνῷ 

ματος εὐπετέος ἀνάσσων; 

86. Σύριόν ϑ᾽ ἅρμα: ἀντὲ τοῦ ᾿Δσσύριον" οἱ γὰρ Πέρσαι τὸ πρότε- 

ρον ᾿Ασσύριοι (ἀσύριοι ΤᾺ) ἐχαλοῦντο. 86. τοῖς ᾿ϑηναίοις. 87. τὸν 

τῶν Περσῶν" τοξόται γάρ. 88. δόχιμος : ἀνδρεῖος, δόκησιν περὲ 

ἑαυτοῦ ἔχων μεγάλην. --- ἀντιστάς, ἀντιμαχησάμενος. 90. »οὔτ᾽ 

ἄρα ἕρκεα ἔσχειε (Ηοπι. Εἰ 90). --- τάξεσιν (61].). 91. ἄμαχον 

χῶμα ϑαλά(σσης) : τὴν προσβολὴν τῶν Περσῶν. 92. ἀκαταμάχη- 

τος ((.]... 98. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ στρατὸς καὶ λαός. 94. δολό- 

μητιν δ᾽ ἀπάτ(αν): ὡς ἔδει παρατέταχται ὁ Ξέρξης. εἰ δὲ ϑεοῦ 

ἐπιβουλῇ τὰ τῆς νέκης ἀναβάλλεται (ἀναβάλεταε τι). τές ὃ νικήσων 

ϑεόν:; 9654. πηδήματος εὐπετέος: εὐκινήτουι Ὅμηρος (1 501) 

»ἡ δ᾽ Ἄτη σϑεναρή τε καὶ ἀρτέπος, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾿ αἷαν.« 

(98) ἣ γὰρ ἐχ ϑεοῦ, φησέν, ἀμαύρωσις καὶ δόλωσις ἄφυχτός ἐστιν. 

ἅμα γὰρ δολοῖ καὶ προσαίνεςι (προσσαένει Ηρ ηη) χαὲὶ χαχοποιεῖ. 

82. λεύσων Μ. 83. φονίου ΤΟΣΠΘΡαΒ: φοινέου Μ. δέργμα τροῦ.: 

δέρμα Μ. 84. πολυναύτας τθ0ο. 87. τοζόδαμνον Μ, ξ ΞΌΡΘΥΙΞΟΥΙ. 

τη. 90. εὔργειν δηΐίο οοττ, Μ. 97. εὐπετέως ο. ἀνάσσων ΒτγθποΚ. 

πήδημα τόδ᾽ εὐπετῶς ἀνάσσων ἘΣΩΡΟΥΊυΒ. 

ΡΕΒΒΑΕ,. 

απέϊδέν. 5. φιλόφρων γὰρ σαΐένου- 

σα τὸ πρῶτον παράγει 

βροτὸν εἰς ἄρκυας ἄτας, 

τόϑεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ϑνα- 

τὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 

ϑεόϑεν γὰρ χατὰ μοῖρ᾽ 

ἐχράτησεν τὸ παλαι- 

όν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις 

πολέμους πυργοδαΐκτους 

διέπειν ἱππιοχάρμας 

τε χλόνους 

πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις. 

αηέϊοέν. 4. ἔμαϑον δ᾽ εὐρυπόροι- 

ο ϑαλάσσης πολίιαι- 

νομένης πνεύματι λάβρῳ 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

πίσυνο: λεπτοδόμοις πεῖ 

σμασ: λα- 11ὅ 

οπόροις τε μηχαναῖς. 

98. ἡ ϑεῶν ἀπάτη. 104. ἐξ ἀρχῆς (61].). --- τὸ παλαιόν: 

τὸ ἀνέκαϑεν ἀνδρεῖοί εἰσε καὶ κατὰ εἱμαρμένην πολεμοῦσι. πολεμε- 

χοὶ δὲ ὄντες οὐχ ἡσσηϑήσονται. 
Ὁ 7 " 

εἰδέναι ἐποέησεν. 

106. ἐπέσχηφε δέ: ἀντὶ τοῦ 

110. ἔμαϑον δ᾽ εὐρυπόρ(οιο): οὐχ οἵ Πέρσαι 
ναυτικοέ, ἀλλ᾽ οἱ ὑπήκοοι Περσῶν. τέ (τινὲς Ὀϊπάογ) δὲ τὸ ἔμαϑον 

φησὶν (φασὶν ΤϊπάοΥ) ἀντὲ τοῦ μαϑεῖν ἐποέησαν. 111. πολιαινο- 

μένας : ἀφριζομένης τῷ ἀφρῷ τῆς κωπηλασάας. 114. λεπτοδόμοις: 

τοῖς λεπτῶς χατεσχευασμένοις. 1154. λαοπόροις τε μηχί(αναϊς): 

ταῖς τοὺς λαοὺς πορϑμευούσαις., ἢ ταῖς ἀπὸ τῆς κωπηλασίας μηχα- 

ναῖς ταῖς ὑπὸ τῶν λαῶν γινομέναις" οὐχ ὡς αὐτῶν τῶν Περσῶν ϑα- 

98 ---100. γὰρ παρασαίνει ! βροτὸν ϑοία]ογ. ἄρχυας ἄτα Ἠρττηδηπ, 
ἄτας Ἠαγίαηρσ: ἀρχύστατα Μ. 10184ᾳ. ὕπερϑεν, οΟἸηῖθ80 ϑνατόν, ΒΟΡΟΙ- 
(6115, ἕογί. ὅπερϑέν νιν ἄνατον ἑξαλύξαι, 109. τ᾽ τοοο.: δ᾽ Μ. 11184. 

κα 
ϑαλάσσας τοο0. πολιαινομένης Μ (α 5ΈΡΘΙΒΟΓ. πη). 11ὅ54ᾳ. λεωπόροις 

Ηρἰπηβορίῃ. 



ἈΕΒΟΗΥΠΙ 

Ταῦτά μου μελαγχέτων 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

ὀᾶ 

Περσικοῦ στρατεύματος 

τοῦδε μὴ πόλις πύϑη- 

ται χένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος, 

αηἰϊοὶν. ὅ. καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ᾽ 
"» ἊΝ ») 

ἀντίδουπον ᾷσεται, 
""» 

ὀᾶ, 

τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπλη- 

ϑὴς ὅμιλος ἀπύων. 
; 

βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λαχίς. 

- ᾿ φ ᾿ 

Πᾶς γὰρ ἑππηλάτης 

χαὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὡς ἐχλέλοι- 

πεν μέλισσαι σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

λαττίων ὄντων, ἀλλὰ τῶν ἐκείνοις ὑπηχόων παραλίων. Ἐι3 

συνετή (61.) (ἢ συννεφής Κἰγομμποῖ). -- μελαγχέτων: πενϑήρης, ἢ 

ἀμφιμέλαινα. ἔστι δὲ παρὰ τὸ »σὺ δ᾽ ἔνδοϑι ϑυμὸν ἀμύξης« (Ηοπι. 

Α 248). τὰ γὰρ τοῦ σώματος πάϑη δοκοῦμεν καὶ τὴν φυχὴν πάσ- 

χειν. 119. ὀᾷ: Περσικὸν ϑρήνημα. 121. μὴ πόλις πύϑί(ηταὴ : 

- [κα , ᾿; 
" 

᾿ 

μὴ πύϑηταέ τις τῶν ἑτέρων πόλεων κενὸν ἀνδρῶν ὃν τὸ ἄστυ. μὴ 

τὸ τῆς Σουσίδος ἄστυ κένανδρον ἀκούσῃ. 124. ἀντίδουπον:: ἀν- 

, "-Ὁ Υ̓ Ἂ " “ ᾿ ’ “- τα δος,. "ὡ " ἫΞ ΄ Ἄ 

τηχήσει τοῖς ϑρήνοις" μὴ ἀντηχήσῃ, φησέ, ϑρῆνον αὐτῶν τελευτησᾶν 

των. 121. ἀπύοντος, πρὸς τὸ ἀντέδουπον ἔσεται" ἢ λεέπει τὸ 

» » ; ΄ ᾿ » ἃ - σ᾿ ΕἾ -" " ’ 

ἔσται" ἔσται ἀπύων" ἢ ἣ μετοχὴ ἀντὶ τοῦ ρήματος, ἀντὶ τοῦ ἀπύσει. 

128. χατὰ χοινοῦ πάλιν τὸ μή" μὴ ῥῆξις πέσῃ (ἐν δαϊῥ 5010]. ΤΟ.) 
»»“» » 

πέπλοις. 131. χαταλελοίπασι τὴν πόλιν ἀκολουϑοῦντες Ξέρξῃ ὡς 

μέλισσαι τὸ σμῆνος. 

117--- 142. Βοιηϊο μου οᾶποτο υἱάθηΐῦ. 117. μοι τοῦ. 118. ἀμύ- 

σεται Μ. 128. Ἀίσσιον ΒΙοιηβο]ἃ. πό- ] λισμ᾽ Μ. 124. σεται Βυτ- 

ΒΟΥ: ἔσεται Μ. 128. πέσηι λαχέσ᾽ οτιϊϑὶὶ Μ, ἱπίου νϑύϑι8 διάβου ρ δὶ πὶ. 

129. ἑππηλάτησ Μ, α ΒΌΡΟΙ ἢ 801. π!. 191. μέλισσαι 808}0].: μέλισσα Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

τὸν ἀμφίξζευκτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 

πρῶνα χοινὸν αἴας. 

απέϊεῖν. Θ. λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ 

πίμπλαται δακρύμασιν: 

Περσίδες δ᾽ ἀκροπεν- 

ϑεῖς ἑκάστα πόϑῳ φιλάνορι 

τὸν αἰχμήεντα ϑοῦρον εὐνα- 

τῇρ᾽ ἀποπεμφαμένη 

λείπεται μονόζυξ. 

ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 

τέγος ἀρχαῖον, 

φροντίδα χκεδνὴν καὶ βαϑύβουλον 

ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήκει, 

πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

Δαρειογενής, τὸ πατρωνύμιον 

γένος ἡμέτερον" 

πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 160 

138. τὸν ἀμφίζευκτον: τὸν ζευγνύντα ἄμφω τὰς ἠπεῴρους, ἢ ξευ- 

γνύμενον ἐξ ἀμφοῖν. ἢ τὸν ὑποζευχϑέντα" βατὸν γὰρ αὐτὸν ἐποίησεν ὃ 

Ξέρξης. 184 (136). τὸν “Ἑλλήσποντον οἱ δέ, ὅτε Ταῦρον τὸ ὄρος. 

186. πρῶνα: τὸν προνεύοντα εἰς ἄμφω τὰς ἠπεέρους. ἢ τὸν χοινὸν 

ἑχατέρας γῆς. μεταξὺ γάρ ἐστιν Εὐρώπης καὶ ᾿ἠσίας. 186. τῇ 

ἀπουσίᾳ αὐτῶν. 188. ἐπιμόνως πενϑοῦσαι, ὡς δοκεῖν ἁβρύνεσ- 

ϑαι ἐπὶ τὸ (τῷ 5610]. τ60.) πενϑεῖν. 139. μετὰ φιλάνορος πό- 

ϑου (61... 142. ἄνευ τοῦ ἀνὸδρός. 144. στέος. 146. ὁ 

δέ ἀντὶ τοῦ γάρ' ἣ γὰρ χρεία προσῆκον ποιεῖ τὸ βουλεύεσϑαι. 
ἝΩ 

σ Ἁ ΄ 
Γὰ 

148. ὅτε χατὰ πατέρα συγγενὴς ἡμῖν, τουτέστιν ὁ ἐχ προγόνου ἴϑα- 

γενής. 

138. ἁβροπενϑεῖς ῬΔΙΟΥ. 139. ἑχάστα τϑοο.: ἑχάσται (ει τ88. ἴδο- 

ἴαπη ὁΧ ν Μ. 140. αἰχμάεντα γθοο. 141. εὐνατῆρα προπεμφαμένα ΥΤθ00. 

144. στέγος τθοο.: στέοσ Μ. 141. ἄρα Μ. 149. ἡμέτερον τθ006.: ἁμέτε- 

ρὸν (ΘΟΥΡ. ΟΧ ἀμέτερον Μ. 150. πότερον (ΔΙ ΟΥαπῚ ὁ ταϑαγα ἴϑοίατη 

6χ ωὠ) Μ. 



ΑΕΒΟΒΥ͂ΠΙ 

ἢ δορυχράνου 

λόγχης ἰσχὺς χεχράτηχεν. 

ἀλλ᾽ ἥδε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 

φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 

βασίλεια δ᾽ ἐμή, προσπέτνω" 

χαὶ προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 

πάντας μύϑοισι προσαυδᾶν. 

ὦ βαϑυζώνων ἄνασσα {ΠἸ]ερσίδων ὑπερτάτη, 
“« 4“ δα Α. ; ΟΝ , ’ ΄ " 

μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραία, χαῖρε, Δαρείου γῦνα: 
-" ᾿ , " - -" } , »Ἤ) 

ϑεοῦ μὲν εὐνήτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς, 160 

εἴ τε μὴ δαί λαιὸς νῦν μεϑέστηχε στρατῷ ἔτι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηχε στρατῷ. 

ν “- ΝΝ λ “νὼ ὦ . - Ὡ λ - Νὰ 

Ἄτοσσα. ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱκάνω χρυσεοστόλμους ὀόμους 

καὶ τὸ Δαρείου τε κἀμὸν χοινὸν εὐνατήριον. 
;  » 3 ’ ω “{ι. Ὁ... ἌΨ Υ ἣν » “--Ὁ΄ 

καί με χαρδέαν ἀμύσσει φροντίς" ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρω 
- , ἃ “- ,ν Ἶ..» ΝΥ ᾿ ω 

μῦϑον οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὖσ᾽ ἀδείμαντος, φέλοι 

Ἀ ; “« ΄ "Ὁ. ᾿ ,) ἊΝ 

μὴ μέγας πλοῦτος κονέσας οὖδας ἀντρέφῃ ποδὲ 

ὄλβον, ὃν Δαρεῖος ἦρεν οὐχ ἄνευ ϑεῶν τινος. 
ΠΣ Γ "».» Γ ; »] » ω ; 

ταῦτά μοι διπλῇ μέριμν᾽ ἄφραστός ἔστιν ἐν φρεσί, 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 

151. τῆς ἀπὸ ξύλου κρανείαςξ. 166. προσηγορικοῖς ((})}. 159. 

(ἰῃ ἢἤπο ραρίπϑθ υ. 12 --- 169 ΟΠ ΓΙ ΠΘΏΓ18 Ροβίϊαμ) Ἄτοσσα, ϑυγάτηρ 

Κύρου, γυνὴ Δαρείου, μήτηρ Ξέρξου κατὰ ᾿Πρόδοτον (11 68). 1600. 

τοὺς βασιλεῖς ϑεοὺς καλοῦσιν οἱ Πέρσαι. 161. ἡ εὐδαιμονία (6}.). 

162. διὰ ταῦτα ((6!].). 166. χονεσϑεές, ἢ κονέσας αὐτὸς τὸ οὖδας. 

1608. διὰ ταῦτα (6}].). 169. γωρὶς γὰρ ἀνδρῶν ἄχρηστά ἐστι τὰ 

χρήματα. 

151. δοριχράνου Υθ6ο. 188. ρδγρυαρῃυβ ργδοῆχα ἴῃ Μ. 158. 

168. ἕξιογ.:- (1. 6. ἔτε ὁ 
165. οὐδ᾽ ἀδεέ- 

μαντον ὙὟΘοΙ!. 166. δαίμων Ρ1Ὸ πλοῦτος Ηροίτηβοοίι. χονέσας Υθ6έ6.: 

χονίσσασ Μ. 168. μέριμνα φραστός Ὁ ΑΗδυρί. 

προσπιτνῶ τοοα.: προσπέτνω προσχυνῶ Μ. 

χορός) φντϑοῆχυπι ἴῃ Μ. 160. εὐνάτεερα Υθ6ο. 

ΡΕΗΒΑΝ, 

μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος πάρα. 

ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφής, ἀμφὲ δ᾽ ὀφθαλμῷ φόβος" 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσώαν. 

πρὸς τάδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε σύμβουλοι λόγου 

τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα᾽ 

ντα γὰρ τὰ χέδν᾽ ἐν ὑμῖν ἐστέ μοι βουλεύματα. 

τόδ᾽ ἔσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσαι 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμες ἡγεῖσϑαι ϑέλῃ" 

εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 

πολλοῖς μὲν ἀεὶ νυχτέροις ὀνεέοασιν 

ξύνειμ᾽, ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 
ΩΣ » ’ , 

Ἰαόνων γῆν οἴγεται πέρσαι ϑέλων" 
ν᾿ ς 

ἀλλ᾽ οὔτε πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 

ς τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης, λέξω δέ σοι. 

δοξάτην μοι δύο γυναῖχ᾽ εὐεέμονε, 

μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, 
» 

2 δ ὸ ὦ). 
ῷ 

κ᾿ , - - 

αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 

μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐχπρεπεστάτα πολὺ 
᾿ » ΄ ι ΄ ΄ 

χάλλει τ᾽ ἀμώμω, χαὶ χασιγνήτα γένους 

, »] ΄ Ἃ ΄ - εἶ ΄ 

110. μητ ἀχρημά(τοισι): μῆτε τοὺς πένητας πᾶν (παν Τὴ) σϑέ- 

τες. 

184. πρόσεχε τῇ (τῆ. 5 ΤᾺ) τοῦ ὀνεέρου ἀναγνώσει. 

ἐντεῦϑεν ἔλαβεν Σοφοχλῆς (ἴτῃ. 196 Ν.) τὸ »ἐδοξάτην μοι τάδ᾽ (τὰ 
δύ᾽ ὙΔΙΟΚΘΠδΟΙ) ἠπεέρω μολεῖνε καὶ Εὐριπίδης »ν ἔδοξεν ὕπνῳ τῆσδ᾽ 

ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς« (Τρμΐρ. Τ΄ 44). 188. Ἄνδρων ὃ “Ἡλικαρνασεύς 
φησι" »Ἰὠχεανὸς δὲ γήμας Πομφολύγην καὶ Παρϑενόπην ἴσχει ἐχ μὲν 
Παρϑενόπης Εὐρώπην καὶ θρᾷάχην, ἐκ δὲ Πομφολύγης ᾿Ασίαν καὶ 4ε- 

171. ὀφθαλμῷ Ἠρὶπηβορίῃ: ὀφϑαλμοὶσ Μ. 174. Περσῶν ΒΙοιηῆοΙα. 
170. φράσειν ἘΠΤΉΒΙοΥ, σ᾽ ἂν δὶς φράσαι Ἠατίαηρ. 177. δόναμες τθοο.: 
δυνάμεισ Μ. --- ϑέλει (οοΥΥ. ἰῃ ϑέλη τὰ}) Μ. 179. ΡαΔΡΤ ΡΒ ΡΓΔΘ0- 
ἔχ ἰῃ Μ, δηΐθ ρδυδρυδρῆσμ ἄτοσσα δι ἀβογῖρβὶξ πὶ. αἐεὲ Τθ6. 184. ἐδε- 
ξάτην ἃπίο τ8. Μ. μοι δύο τροο.: δύο Μ. 



ἈΚΒΟΗΥΙΙ 

- ᾿ » Ἃ μ᾽ ε γ»ν 

ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἣ μὲν Ελλάδα 

"»ν ἢ "" - [ἢ ἣ ΄ 

κλήρῳ λαχοῦσα γαίαν, ἢ δὲ βάρβαρον. 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿δόκουν ὁρᾶν, 

᾿ -- » Ἂ 

τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι" παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 

Ὁ 

κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν ὃ ὕπο 

ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾽ αὐχένων 

τίϑησι. χῇἢ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 

ἐν ἡνίαισί τ᾽ εἶχεν εὔαρκτον στόμα, 

ἣ δ᾽ ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντῃη δίφρου 

διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 

ἄνευ χαλινῶν καὶ ξυγὸν ϑραύει μέσον. 

δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 
7 [.6 » Ρ -- 

Δαρεῖος οἰκτείρων σφε" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 

χαὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω" 

δ᾽ ἀνέστην καὶ χεροῖν χαλλιρρόου 

ἔψαυσα πηγῆς: σὺν ϑυηπόλῳω χερὲ 

βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαΐμοσιν 

ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε" 

αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν 

Φοίβου" φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι. 

μεϑύστερον δὲ χέρχον εἰσορῶ δρόμῳ 

πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς χάρα 

, 

᾿ ω ᾽ μι ἕν Ω « " 

βύην" ἀφ᾽ ὧν τὰς ἡπείρους ὀνομασϑῆναι συμβέβηκ 

Περσίδε δεικτικῶς, ὡς (ὡς ἀοϊοὶ ΥἹ16}}}) τῇ 
᾽ ἤ Νὴ - ΄ ΑΥ̓Ά - Ἁ 

196. ὑπήκοον (6!].). 191. ἐσχάριζξεν. -- ἐν τῇ ῥίᾳ ὀίφρου χαλινὰ 

᾿Ξ 
Ἀ 7) κὰν " νὰ “ὦ ͵ »" 4) Ωῶ 5. ι, 

βήσσει. 199. τὸν δίρρον ἀχαλίνωτον γενόμενον. 202. αἰθεσ' 

, 

ἢ 

᾿ Ἁ 3... 4 . 

906. οἷς ἀποτροπιαζόμεϑα τοὺς ὀνείρους. 211. 

192. ἀλλήλαισι ΒΙοιιο Ια: ἀλλήληισι Μ. μολὼν ΤουΓΗΪΘΥ. 194- 

ἐπ᾿ αὐχένων τθ0α.: ὑπαυχένων Μ. 190. ἡνέαισί τ᾽ ΒΙοπβο]ἃ : ἡνέαι- 

σιν Μ. 197. ἐσφάδαξε Μ. ἔντη ϑοδίίροῦ: ἐντῇ Ν. 198. δια- 

σπαράττει Μ. 204. χαλλιρόου Μ. 210. μεϑ’ ὕστερον Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

τίλλονϑ᾽ - ὃ δ᾽. οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
-Ὁ ΓΦ »»ν ’ » » - παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ εἰσιδεῖν, 

[4 -Ὁ ᾽ . ΄ τ Ἁ » Ὁ » , 

ὑμῖν δ᾽ ἀχούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 

πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ, 

χαχῶς δὲ πράξας --- οὐχ δπεύϑυνος πόλει, 

σωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ γϑονός. 
Υ - » - ’, 

οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν λόγοις 
Ὺ ᾿ - ΄ ΄ 

οὔτε ϑαρσύνειν, ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένῃ, 
ν - Ν ἃ 5 - Ἂν 2 »] ᾿ ἣν 

εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτρὸπὴν τελεῖν, 

τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ ἐκχτελῇ γενέσϑαι σοί τε καὶ τέχνοις σέϑεν 

ἃ ΄ ΄ “-“- ῇ αι Ἁ Ἁ 

καὶ πόλει φέλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 

γῆ τε καὶ φϑιτοῖς χέασϑαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ τάδε 

σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρόνην, 

ἐσθλά σοι πέμπειν τέχνῳ τε γῆς ἔνερϑεν ἐς φάος, 

τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαέίᾳ κάτυγα μαυροῦσϑαι σχότῳ. 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὥν σοι πρευμενῶς παρήνεσα᾽" 

εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε χρίνομεν πέρι. 

ΑΤ. ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὃ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων χριτὴς 

216. οὐχ ὑπεύϑυνος: οὗ τιμωρητέος, οὐ δίκας ὀφείλων, διὰ τὸ 

ὑμᾶς αὐτὸν παρορμῆσαι, καὶ κοινῇ ἤτοι κοινῷ δόγματι εἶναι τὴν ἔξοδον. 

219. ἑκεσίαις ((].). 220 (πιο 219). ὡς οὐ δεινὰ τεϑέασαι. 2226. 

τὰ δὲ καχὰ τὰ σχεϑέντα (κακὰ κατασχεϑέντα 611) ὑπὸ τῆς γῆς 

ἀφανισϑῆναι τῷ σχότῳ. 227. ϑυμόμαντις: οὐ φύσει μάντις, ἀλλ᾽ 
γ 

229. ἀλλὰ μὴν εὔ- 
Ἁ "“-, Ἁ -- - 5 ΄ 5 “. “ ’ 

νους: ἀντὶ τοῦ σὺ πρῶτος ἀχούσας τοῦ ὀνείρου εὐνοΐκως συνεβού- 

ἀπὸ λογισμοῦ χρέίνων χαὶ ὑπὸ ἐνθυμήσεως. 

λευσας ἐξιλεώσασϑαι οὐρανίους (καὶ δα. 5010]. ΤΘ6.) χϑονέους 

δαίμονας. 

218. εἰσιδεῖν Ἠδτγίαπρ: εσὶδεῖν Μ. 217. δ᾽ ἀο]οῦ ὙΥ 61]. 219. 

ϑαρσύνειν τθ00.: ϑρασύνειν Μ. 220. ἀποτροπεῖν ΟΟΙΤ. ἴῃ ἀποτροπὴν 

Μ. 221. τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ τοοο.: τὰδ᾽ αγαϑὰ δ᾽ Μ, ἴοτί. τὰ δ᾽ ἕτερ᾽. 

τέχνῳ Υθ0ο. 228. πρευμενὴ Υθ00. 220. γαίας ΤσποΡα8. χάτοχα 

μαυροῦσϑαι ΒΙομῆθ]ἃ: χάτοχ᾽ ἀμαυροῦσϑαι ΝΜ. 229. ῬδΥΔΡΥΔΡΠΙΒ 

Ργδθῆχα ἴῃ Μ. 



Ἐν ΦΙ 

παν στ -- 

ἈΕΒΟΗΥΠΙ 

. κι Ὁ ἢ "» “--ο ᾿; Ὁ» 

παιδὶ χαὶ δόμοις ἐμοῖσε τηνὸ 
: τεὴλ μΝ ΔΚ - " στά: "" “»- 

εχτε οετο θη τὰ χρη [ "" ταυτοὶ 

πάντα ϑύήσομεν ϑεοῖσιν τοῖς τ᾽ 

ἐς οἴχους μόλωμεν. χεῖνα δ᾽ ἐχμαϑεῖν ϑέλω ᾿ μ ᾽ 

φίλοι, ποῦ τὰς ᾿Αϑήνας φασὶν ἱδρῦσϑαι χϑονός. 
"“ " 

τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος “Πλίου φϑινασμάτων. 

ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαιε πόλιν. 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ᾿Ελλὰς βασιλέως ὑπήχοος. 

ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ ; 

χαὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 

᾿ ; Ἁ ’ ν » Ὁ "» Α ἃ ἢ . 

χαὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο, πλοῦτος εξαρχὴς οὐμοις; 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χϑονός. 
’ ᾿ 3 ᾿ " " ᾿᾽ " ᾿ . - ΞΕ 

πότερα γὰρ τοξουλχὸς αἰχμὴ διὰ χερὸς αὐτοῖς πρέπει; 

οὐδαμῶς" ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. 

τές δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόξει στρατῷ; 

οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 

ΑΤ. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμέους ἐπήλυδας: 

ΧΟ. ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φϑεῖραε στρατόν. 

ΑΤ. δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 

280. τὸν ὄνειρον (6)]). 231. ἐχτελοῖτο δὲ τὰ γρηστά: ἢ 

ἐξιλέωσις εἰς ἀγαϑὸν ἀποβαΐη. 285. φϑινασμάτων: τῶν λήξεων, 
"Ὁ [ - ,». - Ὁ»»-ὦΥ Ἃ - γ ΄ σ , ἋΑ͂Β ς ΄οῪο 

τῶν δυσμῶν, ἢ τῶν δύσεων, ἢ τῶν ἐκλείψεων" ὅτε γὰρ δύει ὃ ἥλιος 

ἐχλείπει. ἔνϑεν χαὶ λὶφΨᾧ ὁ ἄνεμος ὁ ἀπὸ δυσμῶν. 251. εἰ λη- 

φϑεώσαν αἱ ᾿ϑῆναι. 989. ἔρξας πολλά: ἐν Ἠαραϑῶνι πε- 

ζομαχέας μέμνηται. 941, τὰ 
΄᾿ ᾽ ἂν Ὗ ’ ᾿) ΄ὕ ᾿ ΡΞ ᾿ 

πηγή: ἐν θορικῷ γάρ ἐστι μέταλλα καὶ ἐν Παυρίῳ. 242. τοξικὴ 

βολὴ (6!].). 248. ἔγχη σταδαῖα: ἐχ τοῦ συστάδην μαχόμενα, οἷον 
ὰ , ν δι ᾿ ΄ 

συστάδην μάχονται. τοὺς γὰρ ἐκ διαστημάτων μαχομένους χατηυτε- 

λιζον. 2445. μὴ ἔχοντες τὸν ἐφεστηκότα (6].. 248. ἀντὶ τοῦ ἡμῖν. 

231. δὴ τοοο.: δὲ Μ. 238. χεῖνο Ὀὶπαογί. 284. ἱδρύσϑαι Μ. 

236---249. ρΑγΑρτΔΡἢΪ5 ΡΘΥΒΟΠΔΙΙΠΙ Υ͵068 ποίδίδθ ἰη Μ. 2860. ϑηρά- 

σαι Μ. 942. γερῶν ΒτυπΟΚ (χεροῖν ἘἸ]πΙ516γ), χερὸς δάοις ϑιδαιπηθ 0116 Γ. 

948. ἴοτί. χιόντων (εἶτ. Οοθοῖ. αν. θεῖ. οἃ. Π μ. 129). τεχοῦσιν Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. {{| 

- ν » Ε. - ἣΝ ; ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν τάχ᾽ εἴσῃ πάντα ναμερτῇ λόγον" 
πὸ »ῷ ἘΝ « . Ν δ ἔ τουῦξ γάρ ὁράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαϑεῖν, 250 

΄ 

σαφες τι πρᾶγος ἐσθλὸν ἢ κακὸν κλύειν. 

᾿ 

Ἄγγελος. ἧς ἁπάσης ᾿Ασιάδος πολίσματα 
᾿) 

ὦ Περσὶς αἶα χαὶ πολὺς πλούτου λιμήν, 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 
ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 

ὦμοι, καχὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά, 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 

Πέρσαι: στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 
ϑέγ. 1. ΧΟ. ἄνε᾽ ἄνια καχά, 

νεόχοτα χαὶ δάι᾿. αἰαῖ, 

διαίνεσϑε, Πέρσαι, 

τόδ᾽ ἄχος κλύοντες. 

41. ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα, 
καὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

αηξέδίν. 1. ΧΟ. ἦ μαχροβώοτος 

ὅδε γέ τις αἰὼν ἐφάνϑη 
γεραιοῖς, ἀκούειν 

τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 

καὶ μὴν παρών γε χοὺ λόγους ἄλλων χλύων, 
εἴ ΄ κι ’ Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἐπορσύνϑη κακά. 270 

ἂν ἢ ΞΟ ΄ Ἁ  » ΄ “ ἱ 249. χατὰ τὴν ἐμὴν δόχησιν μαϑήσῃ τἀληϑῆ. 251. λεέπει 
ὥστε. πον 2δδ. τὸ αθλλας, τὸ στράτευμα. 266. »στέργει γὰρ 
οὐδείς ἄγγελον χαχῶν ἐπῶνε (εχ χαχῶς ἀπών φοΥ. 1) (βόρῇ. 
Απίρ. 211). 259. ἀνίατα. 260. νεωστὶ μηνυϑέντα ἡμῖν ὑπό τινος 
τῶν δαιμόνων. 261. δαχρύετε. 262. ὃ εἶπον. 2θ. εἰς 
τοῦτο ἐ , ἡ βίος ἡμῶ ῦ ῦ το ἐμαχρύνϑη ὁ βώος ἡμῶν, εἰς τὸ ἀκοῦσαι τοιαῦτα χαχά. 

249. ναμερτῇ ῬΟΥβοη: νημαρτῇ (ΟΥΓ. ἴῃ νημερτῆ Μ. 
ΒΤΆΡΠΟ ῥγδθβουίρϑὶὶ ἄγγελος τη, ᾿Ἡσίδος ΒΙοιηῆρ]ά, 
Ηρ βορέῃ. 
7γε Υθ06.: τε Μ. 

202. ρΡδΙᾶἃ- 

259. χαὲ ταὺς 
266. ῬΑΓΑΡΤΆΡΗΙΒ ῥγδθῆχα ἴῃ Μ, ὥιμοι Μ. 269 



ΑΚΒΟΗΥΠΙ 

ὀτοτυτοῖ, μάταν 

τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ 

γᾶς ἀπ᾽ Ἡσίδος ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ αἷαν 

δάαν ᾿Ελλάδα χώραν. 

41΄. πλήϑουσι νεχρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 

Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

αηἰϊοίν. 2. ΧΟ. ὀὁτοτοτοῖ, φέλων 

ἁλίδονα σώματα πολυβαφῇ 

χατϑανόντα λέγεις φέρεσϑαι 

πλαγχτοῖς ἐν διπλάχεσσιν. 

ΑΓ. οὐδὲν γὰρ ἤρχει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 

στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

οἱ». ὃ. ΧΟ. ἴὮυζ᾽ ἄποτμον βοὰν 

δυσαιανῇ Πέρσαις 

δαΐοις, ὡς πάντα παγκάχως 

ἔϑεσαν. αἰαὶ στρατοῦ φϑαρέντος. 

ΑΓ ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ, τῶν ᾿ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

απίϊοίν. ὃ. ΧΟ. στυγναέ γ᾽ ᾿Αϑῆναι δάοις" 

218. ἐπ᾿ αἷαν ᾿ Ελλάδα 

δῖαν χώραν. 918. ὑπὸ τοῦ αἵματος. ἴῃ πιδιρίηθ ἢ. Υ. δἀβουρίαμι 

ἔς ΑΛΙΔΟΝΙ (.. 68. ζήτει ἁλιδόνα). 
“- 

-- ἊΝ ΄ ΝὋᾳῃΨ 

τις διαύλοις. τὰ γὰρ κύματα ἐχχεῖται καὶ ὑπονοστεῖ. διπλάκεσι δέ, 

4 »; -“ 

218 (πο 212). διαφόρων ἐϑνῶν. 

280. πλαγχτοῖς: ὡς ἂν εἴποι 

ταῖς δύο πλαξί, τῆς ϑαλάσσης τε καὶ γῆς. ἢ ἐν «Σαλαμῖνι καὶ Πλαται- 

αἷς. 282. ἀντὶ τοῦ προσβολαῖς ((}.). 284. δυσϑρήνητον. 288. δια- 
; ξ - " ΝῚ “( “ ᾿.. "Η ν»ν ; "» 

χεχομμένοις. 289. ἡμῖν τοῖς θηΐϊοις στυγνότητος αἴτιαι πάρεισιν εἰς 

μνήμην αἱ ᾿Αϑῆναι, ὅ ἐστε τῶν ᾿ϑηνῶν ἡ μνήμη στυγνοὺς ἡμᾶς ποίει. 

271. ὁτοτοὶ τοῖ Μ. 272. πολέα 1,ΔΟΠτηΔΠΗ. 478. τᾶσϑδ᾽ .. 

ἦλϑεν αἴας ὙΥ 61}. 914. ϑαΐαν το0.. ὑπᾶρ δάαν ΒΙοπιο]α: δὲαν Μ. 

975. παπίϊὶ ποίδιη οπι. Μ, δα ά. πι. 278. ἁλιδόνα Μ.-. γρ. μέλεα τθο., 

μέλεα παμβαφὴ ΚΆΥΒΘΥ. 280. ἔοτί. πλαγχτοὺς. ἐν σπιλάδεσσιν ΗδΥ- 

τὰησ. 281. Ῥᾶγαρταρμιβ ργδοῆχα ἴῃ Μ. 282. ἐν βολαὶσ Μ. 288. 

ἔῦξε ΝΜ. 283.54. ἴοτί. ἄποτμον ἰ]έρσαις δυσαιανῆ βοάν. 285. ἴοτί. 

ὡς δᾷοι. 289, ᾿Αϑᾶναι γθ00. 

ΡΕΒΒΑΒ. 

μεμνῆσϑαέξ τὸι πάρα 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 
» Ὑ Ἢ» ’ ΔΊ 

ἐχτισαν εὕνιδας ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη 
-- ἵν ΄ [ Ἁ Υ κι ’ 

χαχοῖς" ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορά, 
Ἁ , »» ’ » »] -“᾿ ’ 

τὸ μῆτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκῃ πημονὰς βροτοῖς φέ βϑϑς 7γχὴ πημονὰς μροτοις φέρειν 
ϑεῶν διδόντων: πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

λέξον καταστάς, χκεὶ στένεις κακοῖς ὅμως, 

τίς οὐ τέϑνηχε, τίνα δὲ καὶ πενϑήσομεν 

τῶν ἀρχελείων, ὅστ᾽ ἐπὶ σχηπτουχίᾳ 
ἃ »Ὦ» Ἂ ’»,» . ΄ ΄ 

ταχϑεὶς ἀνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανών. 
“-,» »» ᾿ ΩΝ - " ’ ’ Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε χαὶ βλέπει φάος. 

ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 

καὶ λευχὸν ἦμαρ νυχτὸς ἐκ μελαγχέμου. 

᾿Δρτεμβάρης δέ, μυρέας ἵππου βραβεύς, 

στύφλους παρ᾽ ἀχτὰς ϑείνεται Σιληνειῶν " 
93 ΄ ῃ - Ἂ } χὠ χιλίαρχος Δαδάκης πληγῇ δορὸς 
γχῷΨ “- »] ᾿: ᾿ ἂς " ’ -- ξ 

πήδημα χοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο 

291. ματαίως, μηδὲν βλαφψάσας (6}.). 292. ἐποίησαν (6}]}.). 

-- ὀρφανάς. 295. λεέπει ἡ προς, προσλέξαι. τοιοῦτοι δὲ οἱ συμ- 

φοραῖς μεγάλαις κατεχόμενοι. 

ϑορύβου λαβών. 

298. χαταστάς: χατάστασιν τοῦ 

299. τίς οὐ τέϑνηκεν: καλῶς πρῶτον περὲ τῶν 

ζώντων ἐρωτᾷ, ὡς ὀλίγων ὄντων, παρίστησι δὲ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 

ἀποϑανόντων. 800. λαῶν ἀρχόντων (6}].). --- ἀρχελεέων: τῶν 

βασιλέων, ἀπὸ τοῦ τῶν λαῶν ἄρχειν. 808. ἐνόμιζε γὰρ αὐτὸν 

τεϑνάναι. 806. πετρώδεις. --- Σιληνέαι αἰγιαλὸς. Σαλαμῖνος, (πλη- 

σίον δα. οχ ἨδθβγοΝ. 8. νυ. Σεληνίαε ΒΙοπῆ614) τῆς λεγομένης 7ρο- 

παίου ἄχρας, ὡς Τιμόξενος ἐν τῷ ς΄ περὲ λιμένων. 

298. ἄτοσσα μὴρ ξέρξου ῬΥΔΡΥΆΡΠΟ ῥΥδΘβουῖρὶς τη. 29. ἴοτί. τὸ 
μήτε φωνεῖν. 298. χαὲ εἰ (ΟΟΥΤ. ἰπ χεὲ ᾿.)Μ. 800. ἀρχελάων Βο- 
θοΥίΘ]108. 802. βλέπει φάος 500]. Αὐἰϑί. ἤδη. 1028: φάοσ βλέπει Μ. 

803. 806. Ρᾶγδρταρὶ ργδθῆχϑρ ἴῃ Μ. 805. ἵππουσ διίθ τ88. Μ. 



ἈἙΒΟΗΥ͂ΤΙ 

Τενάγων τ᾽ ἀριστεὺς Βαχτρίων ἐϑαγενής, 

ϑαλασσόπληκτον νῆσον Αΐαντος πολεῖ. 

“Μιλαῖος, Ἀρσάμης τε καἀργήστης τρέτος, 

οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 

νικώμενος κύρισσον ἰσχυρὰν χϑόνα" 

πηγαῖς τε Νεέλου γειτονῶν Δἰγυπτίου 

Ἡρκτεύς, ᾿Αδεύης, καὶ φρεσεύης τρέτος 

Φαρνοῦχος, οἵδε ναὺς ἐχ μιᾶς πέσον. 

Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος ϑανών. 

ἕππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 

πυρρὰν ζαπληϑῆ δάσχιον γενειάδα 

ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ. 

καὶ Ἠᾶγος ἄραβος ἀρτάβης τε βάκτριος, 

σκληρᾶς μέτοικος γῆς, ἐχεὶ χατέφϑιτο. 

Ἄμιστρις Ἡμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 

τὴ ἢ τ᾿ ἐσϑλὸς Ἀριόμαρδος Σάρδεσιν νωμῶν, ὃ - ἐσϑλὸς ἩἈριόμαρδος Ἶ 

᾽ “-- » Ὁ 

δος εὖ σ. χεῖται ἐν 2α- 
809. Βάκτρα πόλις Περσίδος. 810. εὐφήμως" χείτα 

᾽ Ὺ - ΝΝ ἢ “" ξ »πο- 

812. τὴν πολυτρήρωνα Σαλαμῖνα παρὰ τὸ θμήρου μ 

818. χύρισσον: συνέχρουον ἀλ- 
λαμᾶνι. 

λυτρήρωνά τε θίσβηνε (Β δ02). ἀφδν᾽ υραραδομῇ 

λοις (ἀλλήλοις 5601. το6.). ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀλόγων ῴω 
». Ἁ κα» 

816. ταῦτα οὐχ ἔχει τὸν Αἰγύπτιον 
τυπτόντων τοῖς κέρασιν. ἤτω 

3819. τινες ἀντί γε- 
χαραχτῆρα, ἀλλὰ ποιητιχῶς πααρέλαάσεο. ἊΝ 

νιχῇς πυρρᾶς γενειάδος" χαὶ τὸ ἑξῆς, ἔἐτεγγεν ἐμέ τ Π1) δα 

ἔβρεχε τῷ αἵματι. --- δασύτριχον (61... 521. ' ἐσέ! ᾿ 

Ἄραβος χύριον. 8922. ὁ ἐχεῖ ἀπελϑὼν (ἀποθανὼν ΡΣ ᾿ ἷ ̓ ῖ 

τοιχήσει τὴν Σαλαμῖνα τὴν σκληρὸν καὶ πετρώδῃ. τ Σὰ ΜΝ 

μετοιχήσας, εὐφήμως᾽ παρ᾽ ὅσον ἀνυπόστροφος αὐτῷ ἢ ἐκ ταὐτης 

ἄφοδος γέγονεν. 

809. ἀριστεὺς ΒΙοπΙῆο14: ἄριστοσ Μ. ἰϑαγενής τθ0Ο.: ἐϑαιγενήσ Μ. 

810. σποδεῖ ΕπιροτίαΒ. 311. λέλάιοσ Μ. 512. πελιοϑρέμμονα Μ, ΘΟΥΤ. - 

413. ἴοτί. δινούμενοι χύρισσον εἰς σχιρᾶν. 914. γϑδνῶν ΝΜ, ΟΟΥΤ. ἢ 

816. Φερεσσεύης τοοῦ., φερεσσαχὴς ΒΟίΒ6. 810. οἵδε τοο.: οἵ τε Μ' 

819. πυρὰν Μ, πυρρὰν τη, πυρσὴν ῬότβοΙ. δάσχειον Ν. 5.0. πορ- 

φυρᾷ Ῥοῖβοῃ: πορφυρέα Μ. 821. μάγοσ Μ. ἀρτάμης Υθ00. 

ΡΕΒΒΑΕ,. 

πένϑος παρασχών, Σεισάμης ϑ᾽ ὃ Μόσιος, 

θάρυβές τε πεντήκοντα πεντάχις νεῶν 

ταγός, γένος “υρναῖος, εὐειδὴς ἀνήρ, 

χεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς" 

Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 

Κιλέκων ἄπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 

ἐχϑροῖς παρασχὼν εὐκλεῶς ἀπώλετο. 
τοιῶνδ᾽ ἀρχόντων ὑπεμνήσϑην πέρι" 

πολλῶν παρόντων ὀλέγ᾽ ἀπαγγέλλω χαχά. 

αἰαῖ, χακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, 

αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωχύματα. 

ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέφας πάλιν, 

πόσον δὲ πλῆϑος ἦν νεῶν ᾿Ελληνίδων, 
ὥστ᾽ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι 

μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς: 

πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἔσϑ᾽ ἕκατι βαρβάρων 

ναυσὶν χρατῆσαι. χαὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν 
ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριακάδας δέκα 

ναῶν, δεχὰς δ᾽ ἦν τῶνδε γωρὶς ἔχχριτος" 
Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 

ὧν ἦγε πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρχομποι τάχει 845 

821. ἀπὸ πόλεως. 880. ἡγεμών (61... 888. λεέπει τὸ 
χαχῶν. 884. ἰαμβικὸς ὁ στέχος. 386. ἀναλαβών. 888. 
ἄξιον ἡγήσασϑαι, τολμῆσαι. 839. προσβολαῖς (61... 840. λεέ 
πει τὸ ἦν. 841. σημείωσαι τὸ τῶν νεῶν πλῆϑος τῶν στρατῶν 
ἀμφοτέρων. 842. τουτέστι τ΄. 
αἱ ἡγούμεναι ὡς βελτώονες. 

848. ἐκ τῶν τ' δέχα ἦσαν 

825. δ᾽ ὁ τοοο.: ὅ Μ. 829. Συέννεσίς ΤΌΤΠΘΡΙΒ: σύννεσίσ (βοἃ 
ἴξὰ βογίρίαχη, αὐ Ιορᾶ8 σύνννεσίσ) Μ-. 880. ἀπαρχὸσ Μ, ἔπαρχος γΥθοο. 
ὅ82. μοβὲ ἀρχόντων ΒΌΡΓΔ ὙΘΙΒῸΠῚ νῦν διβουι ρϑὶξ τὴ]. 838, παρόν- 
τῶν δ᾽ τοῦ. 8387. δὲ τοοο.: δὴ Μ.ι 840. βάρβαρον Ἤραϊῃ. 541. 
ναυσὶ οἱ ἕλλησι Μ. 848, νεῶν ΒΥΌΠΟΚ. 846. (νεῶν τὸ πλῆϑος 
ΡΙαΐ. ΤΉΘπ.. 14... ὁπέρχοποι ὙΑΚΟΒο]ὰ. 

ἈΑςϑοΒυ]υ5 εἀ. ες κΙ εἶπ, 6 



ΑΕΚΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά ϑ᾽. ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

μή σοι δοχοῦμεν τῇδε λειρϑῆναι μάχῃ; 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις κατέφϑειρε στρατόν, 

τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. 

ϑεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος ϑεᾶς. 

ἔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αϑηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις: 

ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρχος ἐστὶν ἀσφαλές. 

ἀρχὴ δὲ ναυσὶν συμβολῆς τίς ἦν φράσον. 

τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης, 

ἢ παῖς ἐμός, πλήϑει χαταυχήσας νεῶν; 

ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ 

φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποϑέν. 

ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ ᾿Αϑηναίων στρατοῦ 

ἐλϑὼν ἔλεξε παιδὲ σῷ Ξέρξῃ τάδε, 

ὡς εἰ μελαίνης νυχτὸς ἵξεται χνέφας, 

Ἕλληνες οὗ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 

ναῶν ἐπενϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

δρασμῷ χρυφαέῳ βίοτον ἐχσωσοίατο. 
“ι΄ "5 » ν - Ἁ ’ 

ὃ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 

846. σζ΄ αἱ ἄρισται" ἢ σιδ΄, ἵνα ἢ τὸ δὲς ἐκ χονοῦ. 349. 

τὰ τῶν Περσῶν ζυγὰ βαρήσας. ν»ῥέπε δ᾽ αἴσιμον ἥμαρ Ἀγανῖνε 

(Βοπι. 9 12). 852. Ἀλκαῖος νἄνδρες γὰρ πόλεως πύργος ἀρεύως.ε 

358. ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην: βουληϑέντων γὰρ τῶν Ἑλλήνων φυγεῖν δ ν᾽ 

πλῆϑος τῶν Περσῶν, θεμιστοκλῆς παορας Ὧν τακῆρε, ἐρί ἐὴν τρκολας 

πρὸς τὸν Ξέρξην ὡς αὐτομολήσαντα, λέγοννα ἂψ Ξέρξῃ ὅτι μέλ ουσι 

φὺγεῖν Ἕλληνες. τοῦτο δὲ ἐποίησεν, ἵνα ἐν ἀπογνώσει μαχήσονται 

οἱ Ἕλληνες. 

841. λειφϑῆναι τοοο.: ληφϑῆναι Μ. 949. εἰσορρόπωε ἃπίθ οοΥΥ. Μ. 

860---368 γνδγδρυδρηὶ ργδθῆχδο ἴῃ Μ: 860 ὨΠΠΟ οοπεϊπαυδν!ῦ οἱ 851 Αἴοβ- 

586, 862 πυπίϊο ἐγ θαϊ! Βομαθίζ. 8350. σώζουσι Ν. 9601. ον 

Μομκ: μένοιεν ΝΜ. 362. νεῶν ΑΙὰά. ἐπενϑορόντες τϑοοο.: ἐπανὅο- 

ρόντεσ Μ. 8368. ἐχσωσοίατο ΜοΟΙΚ: ἐχσωσαίατο Μ. 

ΡΕΗΒΑΒ,. 

“Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον, 

πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον, 

εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 

λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ, 

τάξαέ νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοέχοις τρισῶ, 

ἔχπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόϑους, 

δὲ χύχλῳ νῆσον ἡΐαντος πέριξ" 

μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες κακόν, 

ναυσὶν χρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες “τινά, 

πᾶσιν στέρεσϑαι χρατὸς ἦν προχείμενον. 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε κάρϑ᾽ ὑπ᾽ εὐθύμου φρενός" 

οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 

οὗ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 
Ὁ υω ’ ᾽ » ΄ ’ » Ἁ 

δεῖπνόν τ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 

ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑιτο 

ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ 
Π 

867. ὡς ἀπὸ Ξέρξου ὃ λόγος. 

αἰϑέρα. 869. πλῆϑος (61... 
στ 
- χοινὸν τὸ τάξαι. 

8608. χατὰ περέφρασιν τὸν 

870. τὰς ἐξόδους. 871. 

872. ἀπὸ τοῦ διηγηματικοῦ ἐπὶ τὸ μιμητικόν, 

ὡς εἰ ἐξειλήσαιεν, φησίν, οἱ Ἕλληνες δραπετεύσαντες, πᾶσιν ἠπείλει 
τοῖς ταχϑεῖσιν αὐτοῖς (αὐτοὺς ῬΑ]6Υ) φυλάξαι τῆς κεφαλῆς στερη- 
ϑῆναι. ἄτοπον δὲ ἀπειλεῖν πλήϑει τοσούτῳ ϑάνατον. βέλτιον οὖν 
χράτος, τῆς τιμῆς καὶ ἀρχῆς στερίσχεσϑαι, ἕν’ ἦ χράτος ἀντὶ χρά- 

τους (1. βέλτιον οὖν χράτος ἀντὶ χράτους, ἵν᾽ ῆ χράτους ἤτοι τῆς 

τιμῆς καὶ ἀργῆς στερίσχεσϑαε βΒοοιυηάππ) 50}0]. τθο.). 879. χώ- 

πὴν εὐήρετμον ἀμφὶ σχαλμὸν ἐδέσμευε. τροπωτῆροδω (βραϊϊαπι 56Χ 
ἴογϑ Εἰ ογαγαπι: τροπωτὴρ δὲ ὃ λῶρος ὃ Τϊηδογῇ οΧ 5680]. Τ60.) δὲεσ- 

μεύων τὴν χώπην πρὸς τῷ σκαλμῷ. 

(Ρουποπί μᾶθο δὰ 887) οὐδεὶς Ελλήνων ἠξίωσεν. 

881. χαὶ νὺξ ἐγένετο χαὶ 

906. τῶν ΘΟΥΤ. ἰῃ τὸν Μ. 8570. 571. ᾿ηνϑρεΐ (871.. 870) ΚΟΘΟΒΙΥ. 
3578. νηυσὶν Μ. 8714. χράτὸσ Μ. 978. δεῖπνόν τ᾽ ϑοδιροΥῦ: δεῖπ- 
νον ΝΜ. 380. φϑέγγοσ Μ (οχρυηχὶξ 3. ῥυΐτηδ τηδη118). 

ΘῈ 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ἐς ναῦν ἐχώρει, πᾶς δ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης. 

τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς, 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος. 

καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καϑίστασαν 

ναῶν ἄναχτες πάντα ναυτικὸν λεών. 

καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὺ μάλ᾽ “Ελλήνων στρατὸς 

χρυφαῖον ἔχπλουν οὐδαμῇ χκαϑίστατο᾽" 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος “Ελλήνων πάρα 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

ἠχώ" φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν" οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐφύχῳ ϑράσει" 

σάλπιγξ δ᾽ ἀυτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν. 

εὐθὺς δὲ χώπης ῥοδιάδος ξυνεμβολῇ 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος, 

ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκχφανεῖς ἰδεῖν. 

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάχτως χέρας 

ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὃ πᾶς στόλος 

ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν 

882. ἐπιστήμων (61.). 388. τῆς πολεμικῆς ((}.). 888. 

ὡς φόμεϑα. 898. τὰ τῶν Ἑλλήνων ἐξέχαιεν καὶ ἀνήγειρεν ἣ 

σάλπιγξ. 899. ῥοθδιάδος: τῆς ἠχητιχῆς" ἢ τῆς ἐν ὑγρῷ ἐλαυνο- 

μένης. 402. τὸ θεμιστοχλέους (61].). 408. τὸ ἀριστερὸν καὶ 

τὸ μέσον. (411) τὸ ἔμβολον λέγει: στόλον δὲ λέγει παρ᾽ ὅσον εἰς 

ὀξὺ συνεσταλμέναι εἰσίν" οὕτως γὰρ ἔλεγον στόλον τὰ ἀπωξυμμένα. 

383. τάξεισ Μ. 886. νεῶν ΒηθποΚ. 891. ἠχεῖ τοο6., ἴογί. 

ἤχει. . πάρα' 392. εὐφήμησεν Μ. 804 ἴῃ τϑυρὶπο δία ϊς πη. 

τάφος δὲ ϑιδαίτηθο! 16 Υ. 898. δ᾽ βαργὰ νούβαπι Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ, 

πολλὴν βοήν" ὦ παῖδες ᾿Ελλήνων ἔτε, 

ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 

παῖδας, γυναῖχας, ϑεῶν τε πατρῴων ἕδη, 

ϑήχας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 

χαὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόϑος 

ὑπηντέαζε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀχμή. 

εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ γαλχήρῃ στόλον 

ἔπαισεν" ἦρξεν δ᾽ ἐμβολῆς ᾿ Βλληνικὴ 

ναῦς, κἀποϑραύει πάντα Φοινέσσης νεὼς 

χόρυμβ᾽, ἐπ᾽ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ηὔϑυνεν δόρυ. 

τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 

ἀντεῖχεν. ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 

ἤϑροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις χαλχοστόμοις 

παίοντ᾽, ἔϑραυον πάντα χωπήρη στόλον, 

“Ελληνικαί τε νῆες οὐχ ἀφρασμόνως 

χύχλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 

σχάφη νεῶν, ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν ἰδεῖν, 

ναυαγέων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν" 

ἀκταὶ δὲ νεχρῶν γοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον. 

φυγῇ δ᾽ ἀχόσμως πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 

ὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος" 

406. σημείωσαι. 408. τάφους. 411. τὸν ἔμβολον παρὰ 

τὸ εἰς ὀξὺ συνεστάλϑαι. 418. ἀντὲ τοῦ Περσίδος (6].). 414. 

τὴν ναῦν δόρυ εἴρηχεν. 415. ἀντὲ τοῦ δή (61].). 416. μεταξὺ. 

Σαλαμῖνος καὶ Αϊγζης τὸ στενὸν ἦν. 419. παράλογον τὸ δυϊκόν. 

420. οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀδιδάκτως. 422. ἀντὶ τοῦ αἱ νῆες. 428. 

ναυαγέα αὐτὸ (616 αὐτὸ) τὸ πάϑος, ναυάγιον δὲ αὐτὸ τὸ ναυαγῆσαν 

σχεῦος. διὰ τοῦτο οὖν ναυαγίων βαρυτόνως, τῶν σωμάτων (πτω- 

μάτων 5680]. Τ60.). ---- τῶν Περσῶν δηλονότι. 

416. μὲν νῦν Μ. 417. 419. γοῦθα ἀρωγὴ .. παρῆν οἱ ἔϑραυὸν 

. στόλον φῬοητηυίδί ΚΟΘΟΙΪΥ. 418. ὁφ᾽ αὑτῶν τθοο.: δπ᾽ αὑτῶν Μ. 

ἐμβόλοις ϑίδη!ογ : ἐμβολαῖσ ΝΜ. 425, ἀχόσμῳ τθ6. 



ἈΕΒΟΗΥΙ 

τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἤ τιν᾽ ἰχϑύων βόλον 
᾿ - “« , , [4 

ἀγαῖσι κωπῶν ϑραύμασίν τ ἐρειπίων 
» , 5» Ἀ Ν᾽ δ “ 

ἔπαιον, ἐρράχιζον, οἰμωγὴ δ΄ ὅμου 

κωχύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 

ἕως χελαινῆς νυχτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

χαχῶν δὲ πλῆϑος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέχ᾽ ἤματα 

στοιχαγοροίην, οὐκ ἂν ἐχπλήσαιμέ σοι. 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἔσϑι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆϑος τοσουτάριϑμον ἀνθρώπων ϑανεῖν. 

αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 

Πέρσαις τε καὶ πρόπαντε βαρβάρων γένει. 

Ὕ ὌΥΥ ’ ἊΨ ῇ 

εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι, μηδέπω μεσοῦν καχὸν" 

» ν » », “-“ Ὕ Ἁ 8 - 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦλϑε συμφορὰ πάδους, 

ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηχῶσαι ῥοπῇ. 
᾿ ,,) , ων». Ὁ...» Ὁ...» ἃ “ 

καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη: 
’ , - ΄, - 

λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 

ἐλϑεῖν χακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 

ΑΓ. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, 
-» 

φυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐχπρεπεῖς, 445 

421. ἄγραν (6}.). 428. ἐρείπια (ἐρέπια τι) χυρίως τὰ πτώματα 

τῶν οἴκων" νῦν δὲ τὰ ϑραύσματα τῶν νεῶν. 481. λεέπει τὴν μά- 

χην. ἕως ἣ νὺξ ἐπιγινομένη ἔπαυσεν αὐτοὺς τῆς μάχης. 482. (ἰπ ἥπθ 

ρΡαρίπδθ, ροβί υ. 482 αυἱ οϑῦ ΘΧίγ ΠΊ8, βουϊρίαμ) Ἴων ἐν ταῖς ᾿ἔπι- 

δημέαις παρεῖναι Αἰσχύλον ἐν τοῖς Σαλαμινιακοῖς φησί. 488. ἐφε- 

ξῆς λέγοιμι, στοιχομυϑ οέην. 485. πλῆϑος ἀνθρώπων τοσοῦτον 

τῷ ἀριϑμῷ. μήποτε δὲ τοσουτάριϑμον ϑέλει. 486. εὔχαιρος ἣ 

τροπὴ ἀπὸ τῶν ἐν πελάγει ἀτυχησάντων. 440. τῇ κακῇ (καχῶν 

8080]. τ60.) δηλονότι. 448. μείζονα. 

428, εριπίων Μ. 429. οἰμωγὴ τοοο.: οἐμωγῆσ Μ, εὐχωλὴ Ηδὶπι. 

433. στοιχαγοροίην 50Υ 081: στοιχοιγαροίην Μ, στοιχηγοροίην γ0] στιχη- 

γοροέην Υθ006. 484. μηδάμ᾽ τοοο.: μὴδ᾽ ἂν Μ. 485. τοσοῦτ᾽ ἀρι- 

ϑμὺν Μ. 4386. ἔρρωκται Μ, οοτΥ. ἴῃ ἔρρωγε τι]. 488. νῦν Μ. 44]. 

τῆσδ᾽ ἔτ᾽ τοῦ.: τῆσδέ τ᾽ Μ. 445. χαὶ εὐγένειαν Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

αὐτῷ τ᾽ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεέ, 

τεϑνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ. 

οὗ ᾽γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φέλοι. 

ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φὴς ὀλωλέναι; 

νῆσός τις ἐστὶ πρόσϑε Σαλαμῖνος τόπων 

βαιά, δύσορμος ναυσίν, ἣν ὁ φιλόχορος 

Πὰν ἐμβατεύει, ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ἐνταῦϑα πέμπει τούσδ᾽ ὅπως ὅτ᾽ ἐκ νεῶν 

φϑαρέντες ἐχϑροὶ νῆσον ἐκσῳξζοίατο, 

κτεέίνοιεν εὐχεέρωτον “βλλήνων στρατόν, 

φίλους δ᾽ ὑπεχσῴζοιεν ἐναλέων πόρων" 

χακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 

ναῶν ἔδωχε κῦδος Ἕλλησιν μάχης, 

αὐϑημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρῳσκον: ἀμφὶ δὲ 

χυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 

ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν 

πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ᾽ ἀπὸ 

ϑώμωηγος ἰοὲ προσπέτνοντες ὥλλυσαν, 

τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς ῥόϑου 4θῦ 

448. εἰς πίστιν ἐν πρώτοις. ὕ ἐστι πιστικώτατοι. 460. τὴν 

Ψυττάλειάν (Ψυτταλίαν τι) φησιν, ἣ ἀπέχει προσ ρὸν (ἰπίοῦ" προσ Εἷ 

ρον ἰσϊαπι ἴδγο ΕΠ ΥΑΓ τι ΞΡ δ ΠῚ, Ροβίίο ζτ ἴῃ πιᾶγρὶπθ: πρὸς ἤπει- 

ρον Ὀϊπάογῇ) σταδέους έ, ὅπου φυγόντες οἵ ἡγεμόνες τῶν Περσῶν ὑπὸ 

᾿ϑηναέων ἀπώλοντο. 461. ὃ ϑεὸς ὃ Πάν (61... 452. ἢ ὡς ἱερᾶς 

οὔσης (1. ἱερὰ οὖσα) Πανός" ἢ ὡς ἔρημος. 488. ὁ Ξέρξης (6}.). 484. 

ἀντὶ τοῦ μετὰ φϑορᾶς ἐξέλϑοιεν. 451. σκοπῶν (61... 4588. τῆς ναυ- 

μαχέας. 461. τοὺς Πέρσας. 464. ϑῶμιγξ λέγεται τὸ λεπτὸν σχοινίον. 

441. οἰχτρῶς γθο., ἴοτί. αἰχῶς. 448, οἵ ἐγὼ Μ. 449. φηισ Μ. 
Χ 

461. νηυσὶν Μ. 463. ὅτ᾽ ἐχ ΕἸπΙΒΙοΥ: ὅτ᾽ ἂν ΝΜ. .4δ4. ἐξσω- 

ζοίατο Μ, ἐξοισοίατο Μ' ϑίΔ}}. 456. στρατόν εχ στρατῶν ἴοοϊξ τη. 

ἴογτί. Ἑλλήνων ἄγραν. 466. ὑπεχσώζοιεν Μ. 4688. νεῶν το. 46. 

ἄπο ΝΜ. 464. ὥλλυσαν τοοο.: ὄλλυσαν Μ. 



ΑἙΒΟΗΥ͂ΙΙ 

παίουσι, χρεοχοποῦσι δυστήνων μέλη, 

ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 

Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν καχῶν ὁρῶν βάϑος" 

ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῇ στρατοῦ, 

δφηλὸν ὄχϑον ἄγχι πελαγίας ἁλός" 

ῥήξας δὲ πέπλους χἀναχωχύσας λιγύ, 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, 

ζησ᾽ ἀχόσμῳ ξὺν φυγῇ. τοιάνδε σοι 

πρὸς τῇ πάροιϑε συμφορὰν πάρα στένειν. 

᾿ ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔψευσας φρενῶν 

Πέρσας" πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρέαν 

χλεινῶν ᾿Αϑηνῶν ηὗρε, κοὐκ ἀπήρχεσαν 

οὃς πρόσϑε Μαραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν'᾽ 

ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοχῶν 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασεν. 

σὺ δ᾽ εἰπὲ ναῶν αἷ πεφεύγασιν μόρον, 

ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες" οἶσϑα σημῆναι τορῶς: 

' ναῶν δὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 

χατ᾽ οὖρον οὔχ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν. 

στρατὸς δ᾽ ὃ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν γϑονὶ 485 

διώλλυϑ᾽, οὗ μὲν ἀμφὶ χρηναῖον γάνος 

468. ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἣ μεταφορά. 4609. χαϑαράν, χεχω- 

ρισμένην" ἢ αὐγάζοντα καὶ ὁρῶντα. λέγει δὲ τὸ ἀντικρὺ Σαλαμῖνος 

ὄρος τὸν (τῶν τι) Αἰγάλεων, ὥς φησιν Πρόδοτος (ὙΠ 90). 412. 

φυγεῖν δῆλον ὅτι. 415. φευσϑῆναι ἐποίσας τῶν φρενῶν καὶ ἀποτυ- 

χεῖν ὧν ἤλπιζον. 418. ἐπὶ Δαρείου (80 οδᾶθπι πη. α086. ἰοΧχία πη 

ΒΟΥ 510). 48354. ἐχεῖ, φησίν, ἀπίασιν ὅπου ὃ ἄνεμος αὐτοὺς 

φέρει. 486. τόπος Βοιωτίας ἡ Κρήνη. 

466. χρεωχοποῦσι οοττ. ἰπ χρεοχοποῦσι Μ. 468. ἀνώμωωξεν Μ. 469. 

εὐαυγῇ Ἠοπιβίο 5108. 410. πελαγίας τοοο.: πελασγίασ Μ. 478. ἴησ' 

Μ. 444. παρὰ Μ, πάρα τα. 4171. εὗρε Μ. ἀπήρχεσαν τθο0.: ἀπή- 

ρχεσε Μ. 480. τοσόνδε τοοο.: τοσῶν δὲ Μ. 481. πεφεύγασι Μ. 

48154. οὗ... ποῦ τούσδ᾽ ΟἾυγοί. 483. νεῶν ΒΙομῆο]α. γε ΒοΡοΥ- 

161105. ἴοτί. νεῶν ταγοῦχοι. 484. αἴρονται ἘΠτηΒΙ6Υ: αἱροῦνται Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

δίψῃ πονοῦντες, οἱ δ᾽ ὑπ’ ἄσϑματος χενοὶ 

διεχπερῶμεν ἔς τε Φωκέων γϑόνα 

χαὶ Δωρέδ᾽ αἶαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ 

Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ. 

χἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς ᾿Αχαιέδος πέδον 

χαὶ θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους 

βορᾶς ἐδέξαντ᾽ " ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑάνον 

δίψῃ τε λιμῷ τ᾽" ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. 

Μαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Ἠακεδόνων 

χώραν ἀφικόμεσϑ᾽, ἐπ᾽ ἀξίου πόρον, 

Βόλβης ϑ᾽ ἕλειον δόνακα, [|ἀγγαιόν τ᾽ ὄρος, 

᾿Ηδωνέδ᾽ αἶαν. νυκτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 

ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόνος- ϑεοὺς δέ τις 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ τότ᾽ ηὔχετο 

λιταῖσι, γαῖαν οὐρανόν τε προσχυνῶν. 

ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοκλυτῶν ἐπαύσατο 

στρατός, περᾷ χρυσταλλοπῇῆγα διὰ πόρον. 

χῶστις μὲν ἡμῶν πρὶν σχεδασϑῆναι ϑεοῦ 

ἀκτῖνας ὡρμήϑη, σεσωμένος κυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

μέσον πόρον διῆκε ϑερμαίνων φλογέ" 

πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν - ηὐτύχει δέ τοι 

ὅστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. ὅ10 

487. οἷον μετὰ ἄσϑματος. 490. ὁ Σπερχειὸς ἐξ Ἀνιάνων 

(Αἰνεάνων Ὠϊπάον) ῥέων εἰς τὸν Μηλιακὸν ἐμβάλλει κόλπον. 497. 

θρᾷκχης. --- λέμνῃ θρᾳκική. 499. παρὰ καιρόν. δὄδθ00. Στρυμὼν 

ποταμὸς θράκης. --- καὶ ὃ πάνυ ἀσεβής. 5804. χρυστάλλῳ πε- 

πηγότα. --- τὸ ἑξῆς διαπερᾷ. 5608. διελϑεῖν καὶ ῥεῦσαι ἐποίησεν. 

492. πόλεις 1, ΒΟΒΣΠΟΥ: πόλισ Μ (πόλισμ᾽ τοοο.). 498, ἐϑέξαντο Μ. 

497. βολβῆσ Μ. 601]. εύχετο Μ. δ06. σεσωμένος 801ρδ5ὶ: σε- 
σωσμένοσ Μ. 809. εὐτύχει ΟὟ Βομποίάον: εὐτυχεῖ Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχον σωτηρίας, 

θρήκχην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ, 

ἥκουσιν ἐχφυγόντες, οὐ πολλοέ τινες, 

ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν" ὡς στένειν πόλιν 

Περσῶν, ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑονός. 

ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῇ" πολλὰ δ᾽ ἐκλείπω λέγων 

χαχῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσχηφεν ϑεός. 

ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 

ποδοῖν ἐνήλου παντὲ Περσικῷ γένει. 

οὗ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 

ὦ νυχτὸς ὄφις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 

ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐκχρένατε. 

ὅμως δ᾽. ἐπειδὴ τῇδ᾽ ἐχύρωσεν φάτις 

ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑαι ϑέλω" 

ἔπειτα γῇ τε καὶ φϑιτοῖς δωρήματα 

ἥξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν" 

ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, 

ἀλλ᾽ ἔς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 

ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 

πιστοῖσ πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 

χαὶ παῖδ᾽, ἐάν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ, 

614. τὴν Περσίδα, τὴν ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ἑστίαν. 520. 
- ᾿ κ “- Ἂ 

5238. οὐχ ἀληϑῶς. -- αὐτά" ἀντὶ τοῦ τὰ 
πεφονευμένου (6}.). 

ὀνεέρατα- 524. ἣ ὑμῶν κρίσις ἣ λέγουσά μοι εὔξασϑαι ϑεοῖς 

χαὶ Δαρείῳ. 527. πέλανον: πεπεμμένον πλαχοῦντα. 528. οἶδα 
" 

μὲν ὅτι τὸ καχὸν ἤδη ἐγένετο: ἀλλὰ χἂν ἐπὶ τοῖς ζῶσιν ἀνδράσιν 

εὔξωμαι (εὔξομαι ΒΟΒοΟΤΊ.). 

514. ὡστένειν Μ, σ ΒΌΡΘΟΥΒΟΥ. ΠΤ. 517. ἐγχατέσχηφε Μ. 619. 

ἐνήλλου τοῦσ. 5620. οἵ ἐγὼ Μ. 5623. αὔτ᾽ Μ, αὐτ᾽᾿ τι. δ21. 

πέλανὸν Μ. 580---684 φοβὲ 858 οοἸ]οσδί ΝΙΚΙθη. 580. ὁμᾶς 

τοοο.: ἡμᾶσ Μ. 681. πιστοῖσι ΥΘ006. 584. χαΐ τι τοῦο.: χέτι Μ. 

πρόσϑηται ΤΌτηοῦυΒ: πρόσϑητε Μ. 

ΡΕΒΒΑΓΕ, 

παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ᾽ ἐς δόμους, 
Ἅ ΄ - - 

μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι προσϑῆται χαχόν. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Περσῶν 

τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδρων 

στρατιὰν ὀλέσας 

ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ Ἀγβατάνων 

πένϑει δνοφερῷ κατέχρυφας. 

πολλαὶ δ᾽ ἁπαλαῖς γερσὶ καλύπτρας 

χατερεικόμεναι διαμυδαλέοις 

δάκρυσι κόλπους 

τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. 

αἱ δ᾽ ἁβρόγοοι Περσίδες ἀνδρῶν 

ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγέαν, 

λέκτρων εὐνὰς ἁβροχέτωνας, 

χλιδανῆς ἥβης τέρφιν, ἀφεῖσαι, 

πενϑοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. 

χἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 
» ΕΑῚ ΄’ - 

αἴρω δοχέμως πολυπενϑῆ. 

γῦν δὴ πρόπασα μὲν στένει 
-» ΄ 

γαῖ᾽ Ἡσιὰς ἐκκενουμένα" 
ἴω ἈΚ ς ᾿ Ὑ - 

Ξέρξης μὲν ἤγαγεν, ποποῖ, 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν, τοτοΐῖ, 
ἢ» 4 ἔξ: δὲ ΄ ) 2 , ἊΝ Φ 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 

βαρίδες τε ποντίαι. 

541. χατασχίζουσαι, ἐνεργητικῶς. 

φῶσαι τοῖς δάκρυσιν. 550. βαστάζω. 

δδ6. βαρέδες αἕ νῆες. 

ὅ44. ἁβρόγοοι α ἐντρυ- 

552. τῶν ἀνδρῶν. 

558. εἰς τὸν πόλεμον. 

840. ἀπαλαῖσ ΝΜ. 541. ἴοτί. διαμυδαλέους. 651. νῦν δὴ ῬΟΥΙΒΟΙ: 

νῦν γὰρ δὴ Μ. δδῶ. ἀσίασ Μ, ᾿Ασὶς ΒΙοπιῆο]ἃ. ἐχχεχενωμένα Ἤθττηδπη 

οὐ Ῥυΐθῃ. 5668. μὲν Αγπδϊᾶαβ: μὲν γὰρ Μ. ἄγαγεν ΒΙοπηβοΙά. δῦ 

---(ἩΝ4 ἰπ πιδγρὶπο δάβου ρϑὶΐ πὶ. δδ06. βαρίδεσσι ποντίαις Υθ006. 



ΑἘΕΒΟΗΥΙΠΙΙ 

τίπτε Δαρεῖος μὲν οὗ- 

τω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπὴν 

τόξαρχος πολιήταις, 

Σουσίδαις φέλος ἄχτωρ; 

απέϊοίν. 1. πεζούς τε χαὶ ϑαλασσίους 

αἱ δ᾽ ὁμόπτεροι χυανώπιδες 

νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 

νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν, τὸτοῖ, 

νᾶες πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς, 

διὰ δ᾽ Ἰαόνων γέρας; 

τυτϑὰ δ᾽ ἐχφυγεῖν ἄναχτ᾽ 

αὐτὸν ὡς ἀχούομεν 

θρήχης ἂμ πεδιήρεις 

δυσχέμους τε χελεύϑους. 

τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτόμοροι, φεῦ, 

λειφϑέντες πρὸς ἀνάγχαν, ἠέ, 

ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας, ὀᾶ, 

- - - στένε καὶ δαχνάζου, 

560. βασιλεύς. 666. περισσοὶ οἱ δύο δὲ καὶ τὸ ὡς. τὸ δ᾽ ἑξῆς" 

μόγις δὲ διαφυγεῖν ἀκούομεν τὰς χεῖρας Ἰαόνων τὸν ἄνακτα. 869 

(ἡ. 661). ὃ ἡμεῖς λέγομεν παρ᾽ ὀλίγον. 5671 (574). περὶ τῶν ἐυρή μὐοῇ 

των ἐν Σαλαμῖνι. --- πρωτόμοροι: οἱ πρῶτοι ἀποθανόντες. τὸ ἑξῆς 

τούτου ἐστί, σκύλλονται (σχύλονται τι) πρὸς ἀναύδων. ὅ12. πρὸς 

ἀνάγχαν: τὴν τοῦ ϑανάτου. Ὅμηρος" »ἐπεὶ χατὰ μοῖρ ἐπέϑηφενε 

(λ 291). δ718. τῆς Σαλαμῖνος. δ14. παραγώγως ἀντὶ τοῦ δάχνου. 

551. τέπτε τοῦ.: τέ ποτε τη. 669. πολιήταις ἱοϊοτίυΒ: πολήταισ τη. 

860. σουσίδαις τθοο.: σουσίδεσ τῇ (ο ΒΌΡΘΥΒΟΓ. τη]]. 50]. τε χαὲ ΤΘΟ.: τε 

γὰρ χαὲ τη. 66184ᾳ. ϑαλασσίους λινόπτεροι ϑομαθίζ. δθ8. πανωλέϑροι. 

σιν τορος. πανολέϑριοισιν, ο ἴῃ ὦ 80 πιῖ πιυίδίο, Μ. δθόθ. αἵ τ᾽... χέρες 

ἘρΡΟΙ, ἠδ᾽. . χέρες Ὀϊπάοτί. 5609. ἀμπεδιήρεισ ν. ὅ10. δυσ- 

χίμους Ατπαϊάσπβ: δυσχειμέρουσ Μ. ὅ1184. πρωτομόροιο, φεῦ, λη- 

φϑέντες (ληφϑέντες τοῦ0.) πρὸς ἀνάγχας ΒΙοταβοΙά. δ18. ἀχτᾶσ ἀμφι 

χυχρείασ Μ (π ΒΌΡΘΓΙΒΟΥ. 1). 

ΡΕΒΒΑΕ,. 

βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον οὐ- 
΄ ᾽ ῬὙ - 

ράνε᾽ ἄχῃ, δᾶ, 

τεῖνε δὲ δυσβάυκτον 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. 

απέϊδέν. 2. γναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινά, φεῦ, 

σχύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἠέ, 

παίδων τᾶς ἀμιάντου, ὀᾶ, 

πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερηϑείς" 

τοχέες δ᾽ ἄπαιδες ἐραδαι- 
’ » » “-"» 

μόνε᾽ ἄχῃ, ὀᾶ, 

δυρόμενοι γέροντες 

τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. 

τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν Ἀσίαν δὴν 

οὐχέτι περσονομοῦνται, 
Ἂ 5 .Ξ-. - 

οὐδ᾽ ἔτι δασμοφοροῦσιν 

δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 

οὐδ᾽ ἐς γᾶν προπέτνοντες 

ἅξονται" βασιλεία 

γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 

απέϊϑέν. ὃ. οὐδ᾽ ἔτει γλῶσσα βροτοῖσιν 

515. ἕως τοῦ οὐρανοῦ βόησον τὰ ἄχη. 5711. ϑρηνητιχήν (6... 
578. βοητιχήν. 580. τῶν ἐχϑύων. 581. τῆς ϑαλάσσης" αὖ- 
τὴν γὰρ λέγει ἀμέαντον. ὅ82. λεέπει πᾶς. ὅ88. ὑπὸ Περσῶν 
ἄρχονται. 592. τὰ τοιαῦτα πάντα χτητικὰ μαχρὸν ἔχει τὸ ἃ. 
-- (691) αἱ γὰρ βασιλεῖαι ἔχουσι τοῦτος ὅ94. οὐδένα γὰρ δεδία- 
σιν οἱ ὑπήχοοι ἔτι. ἠλευϑέρωται οὖν αὐτῶν ἣ γλῶσσα πρὸς τὸ χα- 
χηγορεῖν βασιλέα. 

519. δ᾽ Ἁἀλοσύδνας ΝΑΡΟΥ. δ80. σχύλλονται Υγρ06.: σχύλονται Μ. 
σ 

ὅ82. δόμο οἱ ἴῃ τηδΥρ. ζτ Μ. ὅ88. τοχέες ῬΟΙΒΟΙ: τοχῆεσ Μ. ὄβϑ85ᾳ. 
ἄπαιδες ἔρρανται δαιμόνε᾽ τοοο., ἄπαιδες δαιμόνι᾽ Ῥογβοπ, ἴοτί. ἄπαιδες 
οὐράνι͵, 691. οὐδ᾽ ἨρΑΝ: οὔτ᾽ Μ. προπίτνοντες τοοο.:.- προσπέτνον- 
τεσ Μ. 692. ἅξονται Ἠδὶπι: ἄρξονται Μ. βασίλεια τοοο.: βασίλεία" 
ἡ βασιλιχὴ Μ. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ 

λαὸς ἐλεύϑερα βάζειν, 

ὡς ἐλύϑη ζυγὸν ἀλκᾶς. 

αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 

Αἴαντος περικλύστα 

- 4 Ἀ “« 

νᾶσος ἔχει τὰ Περσῶν. 

φέλοι,. κακῶν μὲν ὅστις ἔμπορος κυρεῖ, 

ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς, ὅταν κλύδων 

κακῶν ἐπέλϑῃ, πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" 
͵ 

σ Ὁ» φ ᾿ ", “- ᾽ 

ὕταν δ᾽ ὃ δαίμων εὑροῇ; πεποιϑέναι 

, ᾿, Ἁ ,ι.} Γ΄ ) » - ; 

τὸν αὐτὸν αἰεὶ δαίμον᾽ οὐρίεῖν τυὐχῆς. 

ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα᾽ 

ἐν ὄμμασιν τάνταζα φαίνεται ϑεῶν ̓ ᾿ 

ῷῳφᾳ. δ Σ » ὦν ΄ Ὁ 2 ΄ 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσι χέλαδος οὐ παιωνιος. 

᾽’ "Ὁἢ΄᾿ »ν » " - , 

τοία καχῶν ἔκπληξις ἐχφοβεῖ φρένας. 

Ἁ ΄ “2ἱ““Ἔ 5 ε». , 

τοιγὰρ κέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ ὀχημάτων 

χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐχ δόμων πάλιν 

ἔστειλα, παιδὸς πατρὲ πρευμενεῖς χοὰς 

591. ἢ ἀλκή. 600. σώματα. 601. ἔϑος ἔχουσιν οἱ δὺυ- 

στυχοῦντες δυστυχίαν φαντάξεσϑαι, οἵ δὲ εὐτυχοῦντες εὐτυχίαν. 

606. οὐριεῖν : οὐριοδρομεΐν. παρὰ τὸ ἱθμηρικόν (σ 186)" ντοῖος γὰρ 

νόος ἐστὶν ἐπιχϑονέων ἀνθρώπων, οἷον ἐπ᾿ ἦμαρ ἄγῃσιν.« 607. 

ἀνταῖα: ἐναντία μοι φαίνεται τὰ ϑεῶν'" οἷον, ἀντικειμένους ἡμῖν δρῶ 

τοὺς ϑεούς. 608. οὐ παιώνιος, ἀλλὰ φϑαρτικός. 612. πατρὶ 

παιδός. --- (ἸορὶταΓ ροβῦ Υ. 618 ἴῃ ἢπο ραρίηδ6) σημείωσαι τὸ εἶδος 

τῶν χοῶν. 

591. ἴοτί. οἷς. ἀλχῆσ, ἡ ἷπ α τηυΐδίο, Ν. 898. ἄρουραν ῬΟΥΒΟΗ: 

ἄρουρα Μ. 600. Περσᾶν ΒΙοιηβοΙά. 601. ἔμπειρος τοῦθ.  Θφ0]8αᾷ. 

ἴοτί. φίλοι, βροτείων ὅστις ἐμπερὴς χυρεῖ, ἐπίσταται, χαχῶν μὲν ὡς ὅταν 

τινὰ χλύδων ἐπέλϑῃ. 606. τύχας ΒΙοπιβο!ά, ρῥγδοβίδί τύχην, αὐυοᾶ 

ΒΙοτιβοιάϊο ἐὐἰθαὶς Ῥἰπαοτγί. 607. ὄμμασι τ᾽ ἀνταῖα ΜΝ. 612. 

ἔστειλα τοος.: ἐστείλατο Μ, ἴοτί. ἔστειλα, τέχνου πατρὶ. 

ΡΕΒΒΑΒ. 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεχροῖσι μειλιχτήρια, 

βοός τ᾽’ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνϑεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλει, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα, 

ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτὸν παλαιᾶς. ἀμπέλου γάνος τόδε" 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βέον 

ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 

ἄνϑη τε πλεκτά, παμφόρου γαέας τέχνα. 

ἀλλ᾽, ὦ φέλοι, γοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 
σ ; Ξ 
ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 

Δαρεῖον ἀνακαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 

τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, 

σύ τε πέμπε γοὰς ϑαλάμους ὑπὸ γῆς, 

ἡμεῖς ϑ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα 

φϑιμένων πομποὺς 

εὔφρονας εἶναι: κατὰ γαίας. 

ἀλλὰ χϑόνιοι δαίμονες ἁγνοέ, 

Γῆ τε καὶ “Ερμῆχ βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων, 

πέμφατ᾽ ἔνερϑεν φυχὴν ἐς φῶς" 

εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος οἷδε πλέον, 
, ΓΑ] Ὅτ « ἴα «Ὁ μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. θ8ὅ 

614. λευκῆς, ἢ ἀγελαέας, ἢ ἀσινοῦς. 615. φαιδρόν ((}}.). 616. 

σὺν ὕδατι πηγαίῳ. --- καϑαρᾶς ((!.). 6117. ἀγριοποιοῦ διὰ τὴν μέ- 

ϑην. 619. ἀεὲ γὰρ ἔχει τὰ φύλλα" διὸ προσέϑηκεν »ἐν φύλλοισι 

ϑαλλούσης« (ϑαλούσης τι) πρὸς τὸν χαρπόν. οὐ γὰρ διηνεχής. 621. 

στέμματα. 628. ὡς ϑεὸς γὰρ παρὰ Πέρσαις τιμᾶται. 626. τι 

μέα παρὰ Πέρσαις (6!.). 638. τὴν Δαρείου. 

618. μεελιχτήρια τοοῦ.: μηλατήρια Μ. 621. πληχτὰ Μ, "ε΄ ΒΌΡΟΓΙ 

ἢ 50. ΡΒὶ{ τη. 623584. ἰῃ πιᾶῖρ. ζτ Μ. 6024. ἀναχαλεῖσϑε : 

ἀναχαλεῖσϑαι Μ, ἀγχαλεῖσϑε Ὠϊπαοτί. ἡ οτα 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

φίγ. 1. ἦ ῥ᾽ ἀΐίει μου μακαρέτας 

ἰσοδαίμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνῆ 
ἱέντος τὰ παναέολ᾽ α- 

ανῇ δύσϑροα βάγματα:; 

παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω: 

νέρϑεν ἄρα κλύει μου; 

ἀλλὰ σύ μοι, Γᾶ τε καὶ ἄλλοι 

χϑονέων ἁγεμόνες, 

δαίμονα μεγαυχῆ 

ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων, 

Περσᾶν Σουσίγενῇῆ ϑεόν " 

πέμπετε δ᾽ ἄνω οἷον οὔπω 

Περσὶς αἷ᾽ ἐχάλυφεν. 

ἢ φίλος ἁνήρ, φίλος ὄχϑος" 

φίλα γὰρ κέχευϑεν ἤϑη. 

᾿Α:δωνεὺς δ᾽ ἀναπομ- 

πὸς ἀνείης ᾿ϊδωνεὺς 

Δαρεῖον, οἷον ἄνακτα Δαρειάν, ἠέ. 

οὔτε γὰρ ἄνδρας ποτ᾽ ἀπώλλυ 

πολεμοφϑόροισιν ἄταις, 

ϑεομήστωρ δ᾽ ἐχικλή- 

686. μαχαρέτης ὃ τεϑνεώς, μαχάριος ὃ ζῶν. 640. κάρρα 

τικά. θ4δ. τὸν καταχϑόνιον. θ46. αἰνέσατε ἐλϑεῖν ἐξ Ἄνδου. 

660. τάφος (βοτρβὶ Μ). θ64. τὸν μόνον ΜπΝΝν βασιλέα διὰ 

τὸ χηδεμονιχόν. ἔοιχε δὲ ὁ Δαρεῖος καὶ Δαρειὰν λέγεσϑαι. ἢ τὴν 

Δαρείαν φυχὴν ἀνάπεμφον. 

636. μου τοοο.: μοι Μ. 639. ἰέντοσ Μ. θ40. βάγματ᾽, ἣ Ὀἰπάοτί. 

641]. ἴοτί. λίαν βοιάσω;  θ45. μεγαυχῇ τθο.: μεγαλαυχῆ ΝΜ. θ46. νογϑβαὶ 

δἀβογίρϑὶὶ τὶ Ηξίογαπι α (86. Ὀγίπιδπι Εἰξ οΓΔπὶ ΒΟΒΟΝ αἰνέσατε, αυοᾶ ροϑί- 

ε 

τοᾶάσπι 4110 ἰοοὺ Θχδγαυϊ). θ48. πέμπεται Μ. τὸν οἷον Βοίδο. μπῇ 

ἁνήρ Βατπογ: ἀνὴρ Μ. φίλος ΑτπδΙάτ: ἦ φίλοσ Μ. ΐ 68. ἀνεέης ΒΥΌΠΟΚ: 

.« Μ. 684. δαρείὰν Μ. 66δδ. οὐδὲ Ὠϊπάοτί. ἀπώλλυ τοοο.: ἀπόλλυ Μ. 

ΡΕΉΒΑΕ. 

σχετὸ Πέρσαις, ϑεομήστωρ δ᾽ 
ἔσχεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ἐποδώκει, ἠέ. 

Ἁ “-“΄Ὁὦ βαλλὴν ἀρχαῖος βαλλὴν 
ν ς - 

ἔϑε, ἱκοῦ, 
» ) 5. » , ἔλϑ᾽ ἐπ’ ἄχρον χόρυμ- 

»ἬἍ ’ βὸον ὄχϑου, κροκόβαπτον 

ποδὸς εὔμαριν ἀεέρων. 
βασιλείου τιάρας 

φάλαρον πιφαύσχων. 

βάσχε πάτερ ἄκαχε Δαριάν, οἷ. 
απέϊϑίγ. ὅ, ὅπως χαινά τε χλύῃης 

νέα τ᾽ ἄχη 

δέσποτα δεσπότου, 

φάνηϑι. Στυγία γάρ 
.] ) Ἂ ; τις ἐπ᾿ ἀγλὺς πεπόταται' 

, τ »ν νεολαία γὰρ ἤδη 

χατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλεν. 
ὩὮ γ ΄ » ; Ὗ βάσχε πάτερ ἄκαχε Δαριάν, οἷ, 

αἰαῖ αἰαξ. 

ὦ πολύκλαυτε φέλοισι ϑανών, 
τί τάδε δυνάτα δυνάτα 

069. ὑπὸ τὸν ἑαυτοῦ πόδα ἡνεόχ ει. 660. βαλλῆνα τὸν βα- 
σιλέα. Εὐφορέων δὲ θουρέων φησὶ τὴν διάλεκτον. --- βαλλήν: βασι- 
λεὺς κατὰ θουρέους. 6604. εἶδος ὑποδήματος. 66. τιάρας: 

θ66. φαίνων, δεικνύων τῆς περικεφαλαίας τὸν 
΄ ς ὯΝ -. ΄ - , , λόφον. 616. ὡς ἐπῳδῇ κέχρηται τῇ »βάσχε πάτερκ. 678. 

ἀντὶ τοῦ δυνάστα. 

τῆς χυρβασάας. 

θὅ9. ὁπεδώχει Μ, εὖ ἐποδώχει τὴ, εὖ ποδούχει Ὀϊπαογί. 661. ἔχου 
Μ. θθδ. τεάρας Ἰθπηπηδ, 56}0].: τειήρασ Μ. 667. δαριανοὲ Μ, δα- 

ε 
ρειὰν οἷ τη, ἴογτί. Δαριαῖε. 678. νεολαία Μ (ε ΒΌΡΘΥΒΟΥ. πὴ). 
ΑΞΟΒΎ 5 εἀ. ὙεοκΙείη. 7 



ΑΕΞΟΗΥΤ 

περὶ τᾷ σᾷ δίδυμα διαγόεν ἁμάρτια 

πάσᾳ γᾷ τᾷδε 

ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι 

νᾶες ἄναες ἄναες. 

εἴδωλον ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλιχκές ϑ᾽ ἥβης ἐμῆς 

Δαρεέου. Πέρσαι γεραιοέ, τένα πόλις πονεῖ πόνον; 

στένει, χέχοπται, καὶ χαράσσεται πέδον. 

λεύσσων δ᾽ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας 

ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 

ὑμεῖς δὲ ϑρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 

χαὶ φυχαγωγοὶῖς ὀρϑιάζοντες γόοις 

οἰκτρῶς καλεῖσϑέ μ᾽, ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 

ἄλλως τε πάντως γοὲ κατὰ χϑονὸς ϑεοὶ 

λαβεῖν ἀμεώους εἰσὶν ἢ μεϑεέναι. 

ὅμως δ᾽ ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 

ἥχω" τάχυνε δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 

τί ἐστι Πέρσαις νεοχμὸν ἐμβριϑὲς χαχόν; 

οἱ». ΧΟ. σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, 

679. δύο, Πέρσου καὶ Ξέρξου. --- ἁμάρτια: ὁμοῦ ἡρμοσμένα. τινὲς 

(ῬῈΓ σομροπάϊαπι, αὐοᾶ γρ.: φορᾷ ἴδοϊϊο οομηπηαίδί 60 φιοά τινὲς 

εἰρηϊῆοαί) δὲ τὰ ἁμαρτήματα. 682. αἱ μηχέτε νῆες. ] ἀπώλοντο 

γάρ. 688. ὑποχρίνεται ὃ Δαρεῖος. -- ἐκ στὸν τρμῷ ἄθῃ ἸῃᾳΝ 

υἱοέ. 689. μεγάλως ϑρηνοῦντες. 690. οὐχ εὐέξοδον: οὐ δὺυ- 

νατὸν ταχέως ἐξιέναι. ἀπολογεῖται: δὲ ὡς βραδύνας. , 698. με- 

γάλα δυνηϑεὶς παρ᾽ αὐτοῖς. 696. νεωστὲ παρὰ τὴν αἰχμὴν γε- 

νόμενον (!. γενόμενον, παρὰ τὴν αἰχμήν). 

679. ἀμαρτια Μ, δι ἁμάρτια τι. 680. πᾶσαν γᾶν τάνδε Μ, πάσαι 

οι 

γᾶς τᾶἄιδε ΟΟΥΥ. Πι. 681. ἐξέφϑινται ΒΙοιηβοΙα: ἐξέφυντ᾽ (οἐ ΒΌΡΘΓΒΟΓ. 

( 

τ) α Μ, ἐξέφϑιεντ᾽ αἱ νοὶ ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ τθ0ο. θ84. πόλεισ (ὃ ΒΌΡΘΓΒΟΓ. 

τ) Μ. 689. ὀρϑιάζοντες ΒοΡοτίο6 15: ροϑεάξοντεσ Μ. 690. χα- 
α 

λεῖσϑε τοοο.: χαλεῖσϑαι Μ. 694. τάχυνε Μ (α ΒΌΡΘΥΒΟΥ. πη). 698. 
αι 

ἐνβριϑὲσ Μ, ἐμβριϑὲσ τι. 696. σέβομε Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ. 

σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι 

σέϑεν ἀρχαίῳ περὲ τάρβει. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ κάτωϑεν ἦλθον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 

μή τι μαχιστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 

εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς. 

απέϊδίν. ΧΟ. δίεμαε μὲν γαρέσασϑαι, 

δίεμαι δ᾽ ἀντέα φάσϑαι, 

λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνϑέσταται, 

τῶν ἐμῶν λέχτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 
λ ἕω. ληέξ, “Ὁ Ὁ 3 ’ ΄ ΄ κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τέ μοι 

λέξον. ἀνϑρώπεια δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. 

πολλὰ μὲν γὰρ ἐχ ϑαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ γέρσου χαχὰ 

γίγνεται ϑνητοῖς, ὃ μάσσων βέοτος ἢν ταϑῇ πρόσω. 7110 
ἣν »ὩΝ δ Σὰ “ Ἁ γλ ᾿ ΥΘΒ ὦ “- ’ 

ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ, 

ὡς, ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου, ζηλωτὸς ὧν 
’ »} ’ ΄ ς Α ΄ βίοτον εὐαίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, 

νῦν τέ σε ξηλῶ ϑανόντα, πρὶν χαχῶν ἰδεῖν βάϑος. 
΄ ΄ “- 4 "- - 

πάντα γάρ, Δαρεῖ᾽, ἀχούσῃ μῦϑον ἐν βραχεῖ γρόνῳ 78 
Ἂ ΄ Ἁ «, ’ ) ς 4 -“ » διαπεπόρϑηται τὰ Περσῶν πράγμαϑ᾽, ὡς εἰπεῖν ἔπος. 

44. τίνε τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε σκηπτός, ἢ στάσις πόλει; 

ΑΤ΄ οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ϑήνας πᾶς κατέφϑαρται στρατός. 

700. μήκους ἐχόμενον. 102. τὰ πρὸς γάριν εἰπεῖν δεδίαμέν 

σοι. 108. δέδια. -- ἀληϑεῦσαι" λυπηϑήσῃ γάρ. 708. γνώμη 

110. ἐν τῷ μαχρῷ τοῦ βίου χρόνῳ. --- ὃ μεέζων (61].). 714. 

ΡΓΔΘβουϊρίαπι Ὑ (ἰ. 6. γνώμη). 7160. σημείωσαι τὸ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
(1. εἰπεῖν ἔπος). 

6099. πεπεισμένοσ Δααϊαϊ Π]. 102. 708. δίεμαι ἩδΥτηδηη : δεέομαι Μ, 

δίομας Υθ60ο. 706. ΡΟΙΒΟΠΔΠ οπι. ΜΙ, δαάϊαϊί τη. παλαιόν σοι Μ. 707. 

ἄφεσ ΟΟΥΤ. ἰπ σαφὲσ Μ. 108. δή τοι Ὀϊπαογί. 710. γίνεται Μ. 

711. εὐτυχεῖ πότμῳ τοοο.: εὐτυχῆ (εἶ ἴῃ ἥ τηυίδίαπι ἰπ ᾿ἰ{πγἃ) πότμον Μ. 
11. βραχεῖ λόγῳ τϑοα. 716. εἰπεῖν ἔπος τοοο. (οἱ ποίδίϊο 5680].): 
ἔποσ εἰπεῖν Μ. 718 ---- 740. ρΡᾶγΑρταρἢϊ ργδθῆχδθ ἰπ Μ 

1" 



100 ΑΕΒΟΗΥ͂ΤΙ 

ΔΑ. τίς δ᾽ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλάτει: φράσον. 

ΑΤ. ϑούριος Ξέρξης, χενώσας πᾶσαν ἠπεέρου ᾿πρν 

ΔΑ. πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας: 

ΑΤ. ἀμφότερα" διπλοῦν μέτωπον ἦν μ᾿» αὐρανευμάνου. 

ΔΑ. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν ΡᾺ»: 

ΑΤ. μηχαναῖς ἔζευξεν “Ἕλλης πορϑμόν, ὥστ᾽ ἔχειν νον. 

καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν; 

4Τ. ὧδ᾽ ἔχει" γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήφατο. ὶ 

ΔΑ. φεῦ, μέγας τις ἦλϑε δαίμων, ὥστε μὴ μὰ καλῶς. 

ΑΤ. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν καχόν. 

ΔΑ. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάζετε:; 

ΑΤ ναυτικὸς στρατὸς κακωϑεὶς πεζὸν ὥλεσε στρατόν. 

ΔΑ. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς χατέφϑαρται δερί; 

ΑΤ. πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν στένει. 

ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς χἀπικουρίας στρατ ῦ. 

ΑΤ. Βακτρίων δ᾽ ἔρρει πανώλης δῆμος οὐδέ τις γέρων. 

44. ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν. 

ΑΤ. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημον φασὶν οὐ πολλῶν μέτα 

ΔΑ. πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία; 

119. «Ἡρόδοτος (Υ11 2) ζ' φησὶ Δαρείου βατας εἶναι, ᾿ Ελλάνει- 

χοὸς δὲ τιά. 20. τὸ ἅπλωμα, περιφραστικὼς τὴν πριαβῇ 122. 

χαὶ ναυτικὸν καὶ πεζόν (6}.). 24. ὥστ᾽ ἐπέχειν τὸ ὑδωρκαΐ φυνε- 

χειν τὸν πόρον. 25. τὸν “Ἑλλήσποντον (6]., οἱ ἴῃ ΠΑ ΣΡ, προσεν 

δηΐο 708 Ιορϊταν βόσπορον: τὸν ᾿ Ἑλλήσποντον). 126. ἴσως ἊΝ ϑυνήρ- 

γησεν αὐτῷ δαέμων τις. 80. τῶν ναυτικῶν φϑαρέντων οἱ ἐν ἐϑακοὶ 

(Ψυτταλεέᾳ 5080]. το.) εὐάλωτοι γεγένηνται. 188. τῆς ἀπολομένης. 

; 
»] ας 

184. ὅ ἐστι πάντες νέοι. 131. διαπράττεσϑαι. --- ἐν ἐρωτήσει. 

υ 

͵ 122. δυοῖ άτοιν τοοο.: δοιοῖν 
721. ναύτισ Μ, ναύὐτησ Τι. 122. δυοῖν στρατεὺυμ 

στρατηλάτοιν Μ. 725. τόσσοσ δε Μ. ἦνυσεν πέρᾶν ΝΜ. 725. χλῆϊσαι 

΄ . ᾿ Ν » “ 

Μ. εἰ ΒΌΡΟΥ ἥε ΒογΊ ρ510 τη. 26. ὧδ᾽ Μ (σ ᾿πβουυμ τη). 728. ἥνυσεν 

Μ. ἤ82. οὐσῶν Μ. σούσων τι. μέγ᾽ ἄστυ ὟΝ Μογον. χενανδρία, |1- 

ἰοτὰ ὅδ} (νὴ) ΟὈ ἰοταία, Μ. 733. χἀπιχουρία Μ, σ δὰριϊηχιΐ τῇ. 

η84. οὐ δή Ἠαγίυῃς. 

ΡΕΒΒΑΕ, 

ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ξευκτηρέαν. “ 

καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσϑαι τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτήτυμον; 

ναέ: λόγος χρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο κοὐχ ἔνε στάσις. 740 

φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλϑε χρησμῶν πρᾶξις, ἐς δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 

Ζεὺς ἀπέσχκηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων" ἐγὼ δέ που 

διὰ μαχροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν ἐχτελευτήσειν ϑεούς. 

ἀλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, γὠ ϑεὸς συνάπτεται. 

νῦν χακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῇῆσϑαε φίλοις. 

παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει" 

ὅστις ᾿Ελλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν 

ἤλπισεν σχήσειν ῥέοντα, βόσπορον ῥόον ϑεοῦ, 

χαὶ πόρον μετερρύϑμιζε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις 

περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 

ϑνητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων ᾧετ᾽, οὐχ εὐβουλίᾳ, 

καὶ Ποσειδῶνος χρατήσειν. πῶς τάδ᾽ οὐ νόσος φρενῶν 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος 

οὑμὸς ἀνϑρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 

417. ταῦτα τοῖς κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσχεταε 75ῦ 

ϑούριος Ξέρξης" λέγουσι δ᾽ ὡς σὺ μὲν μέγαν τέχνοις 

738. τὸν Βλλήσποντον, ὃς ζεύγνυσιν Ἀσίαν καὶ Εὐρώπην. --- γρ. 

φυγεῖν (6!].). 140. ἀμφιβολίας (ἀμφιβολία Ὑἱοϊοτ 5). τοῦτο οὐκ 

ἄδηλον. 741. ὡς τοῦ Δαρείου (μαντείου ΚἸγΟΒΠΟΠ) εἰπόντος 

αὐτὸν ἀποβαλεῖν πολὺν στρατόν. 144. ὅταν, φησί, σπουδάζῃ τις 

εἰς χαχὰ ἢ εἰς καλά, ὁ ϑεὸς συνεπιλαμβάνεται. 741. διὰ τὸ 

ἱδρύσϑαε αὐτόϑε Διὸς ἱερόν, ὡς Ἠνασέας" ἢ τὸν ἀνειμένον, ὡς »ἱερὸν 

ἐχϑύνε (Ηομιογ. 1] 401.). 1508. δέδοικα μὴ ὃ πολὺς πλοῦτος ἀἁρ- 

παγῇ ὃ ἐμὸς ὑπὸ τοῦ φϑάσαντος. 784. τοῦ καταλαμβάνοντος (6}.). 

Ἴ88. γαῖν ταλτρο Αβκονὶ: ἐν Μ. δοιοῖν Μ. 740. κοῦχ ΒΙοπιβο!ά: 

γ᾽ οὐχ Μ. 741 οἱ 7δδ. Ἄτοσσα. 4, Ργδθῆχὶὶ Μ. 742. ἐπέσχη- 
Ψεν τθοο. 45. εὑρῆσϑαι Μ. 1460. 760. ἥνυσεν Μ. 751. ϑεῶν 

τε τθ6., ὧν δὲ ϑεῶν τε Ὀοράοη]οίη. δῶ. νόοσ Μ, νόσοσ ΟΟΥΤ. ταϊ. 

784. ἁρπαγή ΟΟΥΥ. ἰῃ ἁρπαγῆι Μ. δῦ. ταῦτά τοι Ὀϊπαογί. 100. 
Ξέρξης λέγουσιν ὡς ΟΟἨΉδυρί. μέγαν τθοο.: μέγα Μ. 
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πλοῦτον ἐκτήσω σὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας ὗπο 

ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων καχῶν 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν χέλευϑον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλάδα. 

τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον οὐδέπω 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν, 

ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὥπασεν, 

ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἁπάσης Ἀσίδος μηλοτρόφου 

ταγεῖν, ἔχοντα σχῆπτρον εὐϑυντήριον. 

Μῆδος γὰρ ἦν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ. 

ἄλλος δ᾽ ἐκεώου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν" 

φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν ὠακοστρόφουν. 

τρέτος δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ, 

ἄρξας ἔϑηκεν πᾶσιν εἰρήνην φέλοις" 

Δυδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, 

Ἰωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ" 

ϑεὸς γὰρ οὖκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 

Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔϑυνε στρατόν. 

’ “Νὶ ’ -᾿ χω ’ ΄ 

πέμπτος δὲ Ἠάρδος ἦρξεν, αἰσχύνη πάτρᾷᾳ 

168. οἰχουρεῖν. 761. τοῖς προτρεφαμένοις. --- (168) εἰς φϑορὰν 

χωρῆσαν. 768. ἐχενώϑη τὰ Σοῦσα. 169. ὃ Ἀρταφέρνης, ὃν 

ἐτυμολογεῖ ὃ ἀρτίας ἔχων φρένας. -- δ᾽ ἀρταφένης ἐξ ἐτυμολογίας. 

ἸἼ0. (ἴῃ πιδυρίηθ ΒΌρουίουθ ἃπίθ Υ. 781) Κῦρος πρῶτος προσεχτή- 

σατο Πέρσαις τὴν ἀρχὴν Μήδων ἀφελόμενος. Κύρου υἱὸς Καμβύσης, 

ἀδελφοὶ δὲ κατὰ ᾿Ελλάνικον Ἠάραφις, Μέρφις. 118. συνήγαγεν 

τῇ ἰδίᾳ δυνάμει. 11. Καμβύσης. 116. πέμπτος δὲ Μάρδος: 

169. ὠαχοστρόφουν ῬΟΙΒΟΙ: οἷ- 
δ΄ «' 

161. ἦν γὰρ Μ (ΒΌΡΟΥΒΟΥ. πη). 

αχοστρόφουν Μ. 718. ἤλασε Ν. 114. ήχϑηιρεν Μ. 71ῦ. ηὑ- 
ἐσ 

ϑυνε Βτυποῖ: ἤϑυνε τιυίαίαπι ἰῃ ἔϑυνε Ν. 116. δ᾽ ἐεμάρδοσ Μ, (ισ 

' νὰν 

ΒΡ βου ρβὶς τ). πάτρηι Μ (ΒΌΡΘΓΒΟΓ. τη). 

ΡΕΒΒΑΞΒ, 

ϑρόνοισί τ᾽ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ 

Ἀρταφρένης ἔκτεινεν ἐσϑλὸς ἐν δόμοις, 

ξὺν ἀνδράσιν φέλοισιν, οἷς τόδ᾽ ἣν χρέος. 

ἕχτος δὲ Μάραφις, ἕβδομος δ᾽ ᾿Αρταφρένης. 

κἀγὼ πάλου τ᾽ ἔχυρσα τοῦπερ ἤϑελον 

κἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ. 

ἀλλ᾽ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει" 

Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς νέος ἐὼν νέα φρονεῖ 

κοὺ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. 

εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 

ἅπαντες ἡμεῖς, οἱ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, 

οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τύσα. 

τί οὖν, ἄναξ Δαρεῖε, ποῖ καταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐχ τούτων ἔτι 

πράσσοιμεν ὡς ἄριστα Περσικὸς λεώς: 

εἰ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν “Ἑλλήνων τόπον, 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἡ τὸ Ἠηδικόν. 

αὐτὴ γὰρ ἣ γῇ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 

ἣ γραφὴ ἡμάρτηται. τὸν γὰρ ἐπιϑέμενον τῇ Καμβύσου ἀρχῇ μάγον 

ὄντα οὐδεὶς Ἠάρδον εἶπεν, οὔτε γένος, οὔτε ὄνομα. μήποτε οὖν 

γραπτέον »Μάρδις αἰσχύνη πάτρᾳκε. ὁμωνύμως (ὁμώνυμος 580}ιο]. 

Γ60.) γὰρ εἶναε ἔσως ὑπεχρίνετο Μερδίᾳ τῷ Κύρου παιδί, ἀδελφῷ τε 

Καμβύσου. αἰσχύνη δὲ πάτρᾳ, ὅτι μάγος ὧν πῶς ἔσπασε (περιέ- 

σπασε Τἰπάοτῖ, παρέσπασε Ὑ᾽161}}) τὴν Περσῶν ἀρχὴν εἰς μάγους. 

118. τοῦτον ᾿Βλλάνεικος Δαφέρνην καλεῖ. 181. (ῥεγ ποῦ δὰ 780) 

καχῶς. μετὰ γὰρ τὴν τῶν μάγων καϑαίρεσιν Δαρεῖος ὃ μέγας Ἶρ- 

ξεν. 781. ὃ δὲ ἀντὶ τοῦ δή, νῦν. 784. φγδοβουρίαμη 7 πὶ 114. 

181. οἱ πρὸ τοῦ βασιλεύσαντες ἡμεῖς. 788. ὅσα νῦν. 194. 

αὐτὴ ἡ ̓ Ελλάς (61].). -- ἡ 4τϑξ. 

Ἴ80. ἰηίοῦ μάραφισ οἱ ἕβδομοσ βαρτὰ γογϑατα ροβίτατι 18 ἴῃ Μ. ἔβδο- 

μος δ᾽ τοοο.: ἔβδομοσ Μ. Ἷ81]. τ᾽ τϑοῦ.: δ᾽ Μ. 782. πολλὰ σὺν πολλῷ 
λ 

τϑος.: πολλὰσ σὺν πολῶ (αἰίοταμα ἃ δἀαϊαϊ τη1}) Μ. 188. προσέβαλον 

Ν. 84. ὧν νέος Τυχπορυβ. φρονεῖ νέα Ἐχξαγαί. 789 --- 802 

ΡΑΥΔΡΥΔΡ 8 ῬΘΥΒΟΠΔΓΊΤΩ Υἱ068 ποίδί Μ. 
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πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας, τίνε τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

χτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 

ἀλλ᾽ εὐσταλῇ τοι λεχτὸν ἀροῦμεν στόλον. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ μείνας νῦν ἐν ᾿Βλλάδος τόποις 

στρατὸς χυρήσει νοστέμου σωτηρέας. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ πᾶν στράτευμα βαρβάρων 

περᾷ τὸν Ἕλλης πορϑμὸν Εὐρώπης ἄπο: 

παῦροέ γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 

χρὴ ϑεσφάτοισιν, ἐς τὰ νῦν πεπραγμένα 

βλέφψαντα" συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ. 

χκεἴπερ τάδ᾽ ἐστί, πλῆϑος ἔχχρετον στρατοῦ 

λεέπει κεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

μέμνουσε δ᾽ ἔνϑα πεδέον Ἡσωπὸς ῥοαῖς 

ἄρδει, φέλον πίασμα Βοιωτῶν γϑονέ" 

οὗ σφιν καχῶν ὅφιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεῖν, 

ὕβρεως ἄποινα κἀϑέων φρονημάτων᾽ 
8.» οὗ γὴν μολόντες ᾿λλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 

ἠδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς" 

βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι, δαιμόνων ϑ᾽ ἱδρύματα 

πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 

τοιγὰρ κακῶς δράσαντας οὐχ ἐλάσσονα 81 

196. καρποὺς ἀρκοῦντας μὴ ἔχουσα. 191. εὔμετρον. 803. 
ἀφ᾽ ὧν ταῦτα ἐτελέσϑη., χἀχεῖνα συμβήσεται. 804. οὐ γὰρ τὰ 
μὲν. συμβαίνει, τὰ δὲ οὔ" ἀντὶ τοῦ πάντα συμβαίνε. δ8Β0θ. ὁ ϑέρ- 

ξης. ᾿ς 808. ἀντὲ τοῦ λιπαίνει τὴν Βοιωτίαν ὃ Ἀσωπός. πίασμα 

ἀντὶ τοῦ λέπασμα. 810. τὴν ἐν Πλαταιαῖς πεζομαχέαν φησίν, ἣν 

πρὸς Μάχωνας ἡσσήϑησαν. 812. ἐνεπίμπρασαν γὰρ τὰ ἕερά. 

815. ὡραῖον. 

796.νὁπερπόλλουσ Μ, ὑπερπώλουστα. 191. εὐσταλὴ τθοα.: εὐστελῆ 

Μ. 198. τόποις τοοο.: τρόπουισ Μ. 808. ἐχχριτῶν Μ, ἔχχριτον τι. 
α 

808. φέλον τοοο.: φέλοσ Μ. 809. ὅψεστε (ΒΌΡΘΥΒΟΓ. τ) παμμένεςι Μ. 812. 

ε μ ἣν» , ᾿ μι » πιπράναι Μ (ϑΌΡΘΥΒΟΓ. πη). 818. δαιμόνων ϑ᾽ τοοο.: δαιμόνων Μ. 

ΡΕΒΒΑΕ, 

πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπω χαχῶν 
χρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 
τόσος γὰρ ἔσταε πέλανος αἱματοσφαγὴς 
πρὸς γῇ Πλαταιῶν Δωρίδος λόγχης ὕπο: 
ϑῖνες νεχρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονὴ 
ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 
ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα γρὴ φρονεῖν. 
ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσεν στάχυν 
ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 
τοιαῦϑ᾽ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτέμια 
μέμνησϑ᾽ ᾿4ϑηνῶν “Ελλάδος τε, μηδέ τις 
ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαέμονα 
ἄλλων ἐρασϑεὶς ὄλβον ἐχγέῃ μέγαν. 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν 
φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐχεῖνον σωφρονεῖν χεγρημένοι 
πινύσχετ᾽ εὐλόγοισει νουϑετήμασιν, 
λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὑπερκόμπῳ ϑράσει. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ ἣ Ξέρξου φέλη, 
ἐλϑθοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 

λαβοῦσ᾽ ὑπαντέαζε παιδί. παντὶ γὰρ 
καχῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες ἀμφὶ σώματι 

817. ϑεμέλιον. --- αὔξεται τὰ καχά. 819. “ακωνικῆς. 820. 
ὅδες: οἱ σωροὶ καίπερ φωνὴν μὴ ἀφιέντες δεέξουσι τὸ γένος (γεγο- 
νός 5680]. τθ6.). τριτοσπόρῳ δέ, τρέτῃ τῶν μεταγενεστέρων γενεᾷ. 
828. ῬΓΔΟΒΟΙΙΡίαΠ γ᾽ αἱ 714. 828. τὴν εὐδαιμονίαν. 829. τῶν 
μὴ προσηκόντων εὔϑυνος, δικαστής. 881. τὸν Ξέρξην. 886. 
ὑπὸ γὰρ τοῦ ἄλγους τῶν καχῶν πάντα ἀμφὲ σώματι στημονορραγοῦσι 
λακέδες, οἷον διαρρέουσιν. 

817. ἐχπιδύεται ϑομαρίζ: ἐχπαιδεύεται Μ. 818. πέλανὸσ Μ. αἵ- 
τατοσταγὴς Υθ00. 819. Πλαταιῶν τροο.: πλατέων Μ. Δωρίδος τθου.: 
δωριάδοσ Μ. 820. τριτοσπόερω Μ. 821]. σημανοῦσιν γϑ00.: σημαι- 
νοῦσιν Μ. ὄμμασι Μ. 834. δηΐίθ γεραιὰ Ἰἰξίογα ογᾶβα ἴῃ Μ. 886. 
παντὲ ΟδληίοΓ: πάντα Μ. 
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στημορραγοῦσιν ποικέλων ἐσθημάτων. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράυνον λόγοις" 

μόνης γάρ, οἶδα, σοῦ κλύων ἀνέξεται. 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμε γῆς ὑπὸ ζόφον χάτω. 

ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, χαέρετ᾽, ἐν καχοῖς ὅμως 

φυχῇ διδόντες ἡδονὴν καϑ᾽ ἡμέραν, 

ὡς τοῖς ϑανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟ. ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 

ἤλγησ᾽ ἀχούσας βαρβάροισι πήματα. 

ΑΤ. ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται χαχὰ 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἧδε συμφορὰ δάκνει, 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὲ σώματι 

ἐσϑημάτων κλύουσαν, ἥ νιν ἀμπέχει. 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐχ δόμων 

ὑπαντιάζειν ἐμῷ παιδὶ πειράσομαι" 

» " Ἃ ΄ ᾽ - Φ » 

οὗ γὰρ τὰ φέλτατ᾽ ἐν χαχοῖς προδώσομεν. 

“ἐν. 1. ΧΟ. ὦ πόποι, ἢ μεγάλας 

ἀγαϑᾶς τε πολισσονόμου βιοτᾶς 

ἐπεχύρσαμεν, εὖϑ᾽ ὁ γηραιὸς 

πανταρχής, ἀκάχης, 

ἄμαχος βασιλεύς, 

ἐσόϑεος Δαρεῖος ἂρχε χώρας. 

απέϊοίν. 1. πρῶτα μὲν εὐδοχέμους 8600 

838. διαρρέουσιν (6}].). 864. ϑαυμαστικῶς σύγχρισιν ποιεῖται 

τῶν ἐπὶ Δαρείου εὐτυχημάτων πρὸς τὰ νῦν χαχά. 865. ἰῃ ΘΟΧΈΓΘΠΙΟ 

τδσίηθ ... ονόμου (ἰῃϊἶαπὶ γοο θα ἰπ σομρ πσϑηαϊβ [01118 Δ] απ). 

860. πρῶτα μὲν εὐδοχέμου: πρῶτον μὲν κατὰ πόλεμον διὰ στρατιᾶς εὐ- 

δοχιμοῦμεν καὶ ὁρμῶμεν (ὡρμῶμεν 500]. τος.) χατὰ νενομισμένα ἔϑη 

ταῖς πόλεσι ταῖς πορϑουμέναις, οὐ τεμένη ϑεῶν πορϑοῦντες, οὗ τα- 

848. ψυχὴν. . ἡδονῇ ῬΔΌΥ͂. 841. πολλὰ εἰσέρχεται Μ. χαχῶν 

ΒοδΒαθίζ. 8δθ. γηραιὸς τοοο.: γεραιὸσ Μ. 8605ᾳ. εὐδοχέμους στρα- 

τιὰς ὙΠΟΙΔυοΓ: εὐδοχέμου στρατιᾶσ Μ. 

ΡΕΒΒΆΕ. 

στρατιὰς ἀπεφαινόμεϑ᾽, ἠδὲ νομέ- 

σματα πύργινα πάντ᾽ ἐπηύϑυνον. 

νόστοι δ᾽ ἐχ πολέμων 

ἀπόνους., ἀπαϑεῖς, 

-τἊἋ΄ὖαὖν εὖ πράσσοντας ἄγον οἴχους. 

εἰν. ῶ. ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις 

πόρον οὐ διαβὰς 

Ἅλυος ποταμοῖο, 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑείς, 

οἷαε Στρυμονέου 

πελάγους Ἄχελω- 

ἔδες εἰσὶ πάροικοι 

θρῃκέων ἐπαύλων, 

απἰϊδίν, 2. λέμνας τ᾽ ἔχτοϑεν αἵ 

χατὰ χέρσον ἐλη- 

λαμέναι περὶ πύργον 

τοῦδ᾽ ἄναχτος ἄϊτον, 

φοὺς ἀνασπῶντες, ὡς Ξέρξης τολμήσας ἐποίησεν. -- περιβόητοι ἦμεν 

ἐν πρλέμῳ. 862. τὰ νόμιμα πάντα τῶν τετειχεσμένων πόλεων. --- 

οἱ δὲ δημωφελεῖς δῆμοι (]. ϑεσμοὶ) πάντα ἐπολιτεύοντυ.Ψ Β866. τὸ 

ὅσας ϑαυμαστιχῶς. τῇ ἀρετῇ “Ἑλληνας ὑπέταξεν, οὐκ ἀνάγκῃ ὃ Δα- 

ρεῖος. 86884. σχληροτέρα ἡ συναλοιφὴ (συναλιφὴ τι) ποταμουδὲ 

ἀφ᾽ ἑστίας, οἷόν ἐστι τὸ τουένεκα τούνεχα. 870. ὡς μέχρι" ἵπερ- 

βορέων παρατεινούσης τῆς ἀρχῆς Περσῶν. 87|. αἕ δώγροε" χε- 

λῷον γὰρ πᾶν ὕδωρ λέγουσι. 878. τῶν ἐπαυλισμάτων. 814. 

χαὶ ἔξω τῆς ϑαλάσσης ὅσαι εἰσὶ μεσήπειροι. 815. τοῖς τεέχεσι 

χεχυχλωμέναι. 8716. χατὰ χοινοῦ γεγένηται. 871. τοῦ 4α- 

ῥείου. --- ὑπήκουον ((6}.). 

861. ἀπεφαινόμεϑ᾽ τοοο.: ἀποφαινόμεϑ᾽ Μ. 8615ᾳ. νομίσματα 

Βοτπιθμαι: νομίματα Μ. 8602. ἐπέκϑυνον, ΟΥΆ80 ν δπίθ ὅ, Μ. 8θδ. 

οἴχους ῬΟΥΒΟΗ: ἐσοἴχουσ Μ. ξδ884. ποταμοῖο οὐδ᾽ Βυγηογ: ποταμοῦ 
δ᾽ Μ, ποταμοῦ οὐδ᾽ νοὶ] ποταμοῦ γ᾽ οὐδ᾽ τθ00. 8609. συϑείσ τϑοο.: 

'συνϑεὶσ Μ. 878, ϑρηϊχίων τροῦ.: ϑρηΐχων. 875. ἐληλά ἡ μεναι Μ. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΤΙ 

“Ελλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον 

πλατὺν εὐχόμεναι, 

μυχέα τε Προποντίς, 

χαὶ στόμωμα Πόντου" 

οἷν. ὃ. νᾶσοΐ ϑ᾽ αἱ κατὰ πρῶν᾽ 

ἅλιον περέκλυστοι 

τᾷδε γᾷ προσήμεναι, 

οἵα “έσβος, ἐλαι- 

όφυτός τε Σάμος, 

Χώς, ἠδὲ Πάρος, 

Νάξος, Ἤύκονος, 

Τήνῳ τε συνά- 

πτουσ᾽ Ἄνδρος ἀγχιγεέτων. 

απέϊοίν. 3. καὶ τὰς ἀγχεάλους 

ἐχράτυνε μεσάχκτους, 

Λῆμνον, Ἰκάρου ϑ᾽ ἕδος, 

καὶ Ρόδον ἠδὲ Κνέδον 

Κυπρίας τε πόλεις, 895 

818. ἀπὸ χοινοῦ τὸ οἷαί εἰσιν αἱ παρὰ τὸν “ Βλλήσποντον . οἴχη- 

σιν αὐχοῦσαι. 879. »ἐπὶ πλατεῖ. Ἐλλησπόντῳε (Ηοπιοσ. ἢ 86). 

881. ὁ Βόσπορος. 882. αἱ χατὰ τὸν μόνον ᾿ θ6ὲ. 

ὑποτασσόμεναι. 886. αὗται ἐν τῷ Διἰγαίψ. πελάγεε υἱνό. ὅτι 

(ἀ. 6. σημείωσαι ὅτὴ μεταβέβηκεν εἰς τὸ ψγαὸν ϑέλεγθονἢ γὰρ 

Λέσβος ἐν τῷ Αϊγαίῳ πελάγει ἐστίν. 892. στα τὸ ἴδιον εὐκτῳ 

εἶχεν. μεσάγχτους δέ. μεσαχτίους, παραϑαλασσίους. , 898. πα 

νος θράχης ἐστίν. αὗται δέ εἰσιν αἕ μεσάγχκτιοι. ---' Ἰκάρου (καρ 

πὶ, Ἰχάρου 56}:0]. τ60.) τὸν κλύδωνα. 

818. Ἕλλας τ᾽ τοος.: ἕλλασ Μ. 879. ἀρχόμεναι ΒΙοπιβο!ά, ἔοτί. εὐ- 
2.» 

ρύχοροι. 888. οἷα Μ. . 888. ἱπ ΤΔΥΡ. ζε Μ. 890. προ αιρα ερβυνουσευντῆ 

Πη). 891. ἕοτί. χαὲ νηριτοτρόφους ὁχ Αἴδμοη. ΠῚ 80 Β Α σχύλος ον 

Πέρσαις τὰς ἀναρίτας (τρεφούσας) νήσους νηριτοτρόφους εἔρηχεν.. 
.Σ 

μεσάχτους τοοο.: μεσάγχτουσ Μ, ἴοτί. μετάχτους υγγκεσίπενας ὑτη αν ' 

τἰς τὰς ἀγχιάλους) 8οτ θοπάπμμπι. 894. “βόδον τ᾽ (ρτο χαὲ [) Ηθυτηδπη 

ΡΕΒΒΑΕ. 

Πάφον ἠδὲ Σόλους, 

Σαλαμῖνά τε, τᾶς 

νῦν ματρόπολις 

τῶνδ᾽ αἰτία στεναγμῶν. 

ἐροά. χαὶ τὰς εὐχτεάνους κατὰ χλῆρον 

Ἰαόνιον πολυάνδρους 

“Ἑλλάνων ἐχράτυνέν 

σφετέραις φρεσέν. ἀκάματον δὲ παρῆν 
σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων, 

παμμέκτων τ᾽ ἐπικούρων, 

νῦν δ᾽ οὐχ ἀμφιλόγως 

ϑεότρεπτα τάδ᾽ αὖ 

φέρομεν πολέμοισι 

δὁμαϑέντες μεγάλως 

πλαγαῖσι ποντίαισιν. 

ἰώ, δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοέρας 
τῆσδε κυρήσας ἀτεχμαρτοτάτης, 

ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 

Περσῶν γενεᾷ' τί πάϑω τλήμων: 
λέλυται γὰρ ἐμῶν γυέων ῥώμη 
τήνδ᾽ ἡλικέαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 

8917. ἄποικοι γάρ εἰσιν οἱ ἐν Κύπρῳ Σαλαμίνιοι τῶν ἐν τῇ 4:- 
τικῇ. -- τὴν ἐν Κύπρῳ. 901. Ἰονέδας (Ἰωνέδας Τϊη4.) πόλεις. 
908. τῷ ἐδίῳ λογισμῷ. οἷον φρόνιμος ὦν. 906. ἀλλὰ ἀληϑῶς. 
907. ὑπὸ ϑεῶν ἐνεχϑέντα χαὶ ϑεοῖς δόξαντα. 909. (δἀἀ6 γρ.) 
δέχα ἅμα ϑέντες. 910. ταῖς ναυμαχέαις. 912. καχοτελευτήτου. 

89754ᾳ. τᾶς... ματρόπολις Υθ00.: τὰς. . ματροπόλεισ Μ. 899. 
στεναγμῶν Ἠργτλδηη: στεναγμάτων Μ. 900. εὐχτεάνους τροο.: εὐχ- 
ταιάνουσ Μ. 901. Ἰαόνιον ΗφΥΙηΔΠη: ἔόνεον ΜΝ, θ02 84. ἴογί. ἔχρατυν᾽ 
ἑτέραις. 907. ϑεότρεπτα τθοο.: ϑεόπρεπτα Μ, 911. ῬΑΥΓΔΡΥΆΡΒΙΒ 
Ργδθῆχα οἱ ξέρξησ ἃηΐθ Ῥδυδρυδρμυτη πῃ Μ. 914. γενεᾷ οΧ γενεὰν, 
αὐ νἱἀ οί, ΘΟΥΤ. 1. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

εἴϑ᾽ ὄφελεν, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 

τῶν οἰχομένων 

ϑανάτου κατὰ μοῖρα καλύφαι. 

ὁτοτοῖ, βασιλεῦ. στρατιᾶς ἀγαϑῆς 

καὶ Περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν, 

οὃς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν. 

γᾶ δ᾽ αἰάζει τὰν ἐγγαίαν 

ἦβαν Ξέρξᾳ χταμέναν Ἅιδου 

σάχκτορι Περσᾶν" ἀγδαβάται γὰρ 

πολλοὶ φῶτες, χώρας ἄνϑος, 

τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις 

μυριὰς ἀνδρῶν ἐξέφϑινται. 

αἰαῖ αἰαὶ χεδνᾶς ἀλκᾶς. 

᾿Ισία δὲ χϑών, βασιλεῦ γαίας, 

αἰνῶς αἰνῶς 

ἐπὶ γόνυ χέκλιται. 

μη 

εἰν. 1. ΞΕ. ὅδ᾽ ἐγών, οἱοῖ, αἰακτὸς 

917 (οἴπηπιο 915« ΥἹ16}11). ὑπομεμνησχόμενος γὰρ τῶν μερς νῆχῷ 

τῶν αἰσχύνῃ καὶ ἐλέῳ πιέξομαι. 921. τῆς ἐ-᾿ πγςχιΣ: σιρς Ὁ; 

(61). 924. ἐγγαίαν : ἐγχωρίαν. --- τουτέστι τὴν ἐχχῶϑαν ἢ “ 

ἡ γῆ ἡμῶν τὴν ἔξω τῆς γῆς ἥβην σεσαγμένην ἊΨ τοῦ Ἄιδοὺ δ 

τὸν Ξέρξην χκταμένην αἰάξει. 926. τὸ ἑ ἧς, ἥβαν διουυοῖ ; Ἀϑᾷ 

σάχτορι: τῷ πληρωτῇ, παρὰ τὸ σάσσω (σάσω τὰ φᾷ δ αὐτὸν ἀπ 

ϑανον. --- ἔϑνος Περσῶν. τὸ ἑξῆς, ἠγδαβάται γὰρ ἐξέφϑινται. ἴρρ 

ἔχφυσις, γονή. τοῦτο διὰ μέσου. -- φύσονι, ἣ ὌΡΉΒΕΝ "5 8 

γῆς πεσοῦσα. 931. γαίας ἐπὶ γόνυ τὸ ἑξῆς. 9384. ϑρηνητὸς 

τῇ γέννῃ ἀντὶ τοῦ δυστυχῶς γεννηϑεές. 

920. ὁτοτοῖ ΤΌΣΠΘΡα5: ὀτοτοτοῖ Μ. βασιλεῦ τθοῦ.: βασιλεῦσ Μ. 922 

ἰπ τιδτσὶπο δ]ὲ πὶ. 9926. σάχτορ Μ, ε δἀρίηχὶ πὶ. 928. ταρφύς 

ο , . 

τις Ετδηζ: γὰρ φύστισ Μ. 9980. ξέρξησ, 931 χ ΡγΓΔΟΒΟΥΙΡύσΤΩΙ 1 Μ, ἀε- 

Ιονϊε Μοίπθκο. 930. αἵ αζ αἵ αἷ τοο.: αἴ αἵ Μ. 934. ραγδῦτᾶ- 

Ρδυπι ρὑγδθῆχιὶ Μ. ἐγώ Θιπάοτί. 

ΡΕΒΒΑΕ,. 

μέλεος γέννᾳ γᾷ τε πατρῴᾳ 

χαχὸν ἄρ᾽ ἐγενόμαν. 

δίγ. 1. ΧΟ. πρόσφϑογγόν σοι νόστου τὰν 

χαχοφάτιδα βοάν, 

χαχομέλετον ἰὰν 

Μαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 

πέμφω, 

πολύδαχρυν ἐαχάν. 

αηέϊϑέν. 1. ΞΕ. ἕετ᾽ αἰανῇ πάνδυρτον 

δύσϑροον αὐδάν. δαέμων γὰρ ὅδ᾽ αὖ 

μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

αηξὶδέν. 1. ΧΟ. ὕσω τοι καὶ πάνδυρτον 

λαοπαϑῇ τε σέβων 

ἁλέτυπά τε βάρη 

πόλεως γέννας πενϑητῆρος, 

997. προσφώνησέν σοι τοῦ νόστου πέμψω, τὴν κακοφάτιδα βοήν. 
939. βοήν (τη1). 940. Καλλίστρατος ἐν δευτέρῳ περὲ ᾿Πρακλείας 
Τιτυοῦ τρεῖς παῖδας εἶναι, Πριόλαν Ἠαριανδυνὸν μόνον (1. Βῶρμον, 
ὃν) κυνηγετοῦντα ἀπολέσϑαι, καὶ μέχρε νῦν Ἡαριανδυνοὺς ἀχμῇ ϑέ- 
ρους ϑρηνεῖν αὐτόν. τὸν δὲ Ἠαριανδυνὸν αὐξῆσαι μάλιστα τὴν ϑρη- 
νητικὴν αὐλῳδίαν, καὶ διδάξαι Ὕαγνιν τὸν αρσόου πατέρα. καὶ 
αὐλοὶ δέ τινές (Θοιμροπάϊο αἵ ν. 679) εἰσε αριανδυνοὶ ἐπιτηδειότητα 
ἔχοντες εἰς τὰς ϑρηνῳδίας. καὶ τὸ περιφερόμενον ναὐλεῖ Μαριαν- 
δυνοῖς καλάμοις χρούων Ἰαστέκ. -- ὡς τῶν Μαριανδυνῶν ϑρηνῳδῶν 
ὄντων" χαὶ αὐλοὶ δέ τινες λέγονται αριανδυνοΐί, ἐπιτηδείως ἔχοντες 

πρὸς ϑρήνους. 944. ἡ τύγῃ μεταβέβληται. 947. τὰ πάϑη 
τῶν λαῶν σέβων. 948. τὰ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ συμβάντα ἀτυχήματα 
τῶν πολιτῶν. 949. πένϑους ἀξίας (61... 

986. πατρῴᾳ Ἠρδίῃ: πατρίαι Μ. 937. πρόσφϑογγόν σοι τϑοε.: 
προφϑόγγουσοι Μ. 940. μαριανδύνοῦ Μ. 941. πέμψω Ῥογξβοπ: πέμῴω 
πέμψω Μ. 948. χαὲ πανόδυρτον Μ: χαὲ ἀο]ονὶ οὐτὰ α ΟὟ βοιποὶ- 
ἀργῸ ῬΔΒΒΟΥ͂, πάνδυρτον Βογίρβὶί ΒΙοιηβοΙα. 940. πάνδυρτον ΒΙοτ- 
ἢρ]4: πανόδυρτον Μ. 947. σέβων ἘΠΤΒΙΘΥ: σεβίξων Μ. Ἑοτγί. λάο- 
παϑέα σέβων. 949. πόλεως φ]οββοιιδίθ ΘΧρΡαΪ80 τϑοὶρἰθπάσμι 6Χ νυ. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ͂ 

κλάγξω δ᾽. αὖ 

γόον ἀρίδαχρυν. 

Ἰάνων γὰρ ἀπηύρα, 

Ἰάνων ναύφραχτος 

Ἄρης ἑτεραλχὴς 

νυχέαν πλάκα χερσάμενος 

δυσδαέμονά τ᾽ ἀχτάν. 

οἱοιοῖ βόα καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου" 

ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

ποῦ δέ σοι παραστάται, 

οἷος ἦν Φαρανδάκης, 

Σούσας, Πελάγων, 

καὶ Δοτάμας 

ἠδ᾽ ᾿4γαβάτας, άμμις, Σουσισκάνης τ᾽ 

Ἀγβάτανα λιπών: 

απέϊοίν. 2. ΞΕ. ὀλοοὺς ἀπέλειπον 

Τυρέας ἐχ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾽ ἀκταῖς 

Σαλαμινιάσιν στυφέλου 

ϑείνοντας ἐπ᾿ ἀχτᾶς. 

απέϊοίν. 2. ΧΟ. οἰοιοῖ, ποῦ σοι Φαρνοῦχος 910 

962. ὃ Ἀττικὸς στόλος ἀφείλετο τὴν Περσῶν σωτηρίαν. 958. 

ὁ τῶν ᾿Ιώνων. 964. τουτέστι νιχηφόρος. 966. ἀποχείρας 

δαέ ἦν, τουτέ. ὰ τὴν Σα- 
στυγνὴν πλάκα κατὰ τὴν δυσδαίμονα ἀκτήν, τουτέστι κατὰ τὴ 

λαμῖνα. 

Ργοχίτηο γόον αὖ. 9505ᾳ. χλάγξω δ᾽ ἀρίδαχρυν ἰαχάν Ἠοττηδπῃ οἵ 
ν 

Ῥυῖθῃ. 952. ΞΕ. 1ιΔομιδππ: πῈ}}8 ποίδ ἴῃ Μ. 968. ἰάων Ν (ν 

ΒΈΌΡΘΥΒΟΓ. Τη). 9δδ. μυχίαν Ῥϑαν. 967. 9ῦϑ. ρΑγΑρΥδΡὶ Ργδοῆ- 

χἂθ ἱπ Μ. 951. ἐχπεύϑου τοοο.: ἐχπεύϑοι Μ. 9625. καὶ δότά- 

μασ ἠδ᾽ ἀ) γαβάτασ Μ. 968. ᾿Ιγδαβάτας Υθ00. 90ὅ ---69 ἴῃ αἰδύ- 

ἴὰο ὙΟΓΒῸΒ ροβὶ Τυρίας, ἀχταῖς, σαλαμενῖσιν, ἀχτᾶς αἰνίαϊς Μ. 967. 

ἴοτί. ἀγαῖς. 968. Σαλαμινιάσι Ἠοττηδπη : σαλάμινἕσιν Μ. 970. ποῦ 

((βόαν ποῦ σοὺ Ἠογτίδημ: ποῦ δέ ΜΝ. 

ΡΕΒΒΑΞΕ. 

Ἀριόμαρδός τ᾽ ἀγαϑός, 

ποῦ δὲ Σευάλκῃς ἄναξ, 

ἢ “ιλαῖος εὐπάτωρ 

Μέμφις, θάρυβις, 

χαὶ Μασίστρας 

Ἀρτεμβάρης τ᾽ ἠδ᾽ Ὑσταίχμας: 

τάδε σ᾽ ἐπανερόμαν. 

ἀὼ ἐώ μοι, 

τὰς ὠγυγέους κατιδόντες 

στυγνὰς ᾿ϑάνας πάντες ἑνὲ πιτόλῳ, 

ἕ ἕ ἕξ, τλάμονες ἀσπαέρουσι γέρσῳ. 

ἧ καὶ τὸν Περσῶν αὐτοῦ 

τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑάλμὸν 

μυρέα μυρέα πεμπαστὰν 

βατανώχου παῖδ᾽ ἄλπνιστον 

΄-5Ὁν 

τοῦ Σησάμα τοῦ Ἠεγαβάτα, 

Πάρϑον τε, μέγαν τ᾽ Θβάρην 
» » 

ἔλιπες ἔλιπες: 
»» Ἃ Ἃ 7ὔ ὼ 

ὦ ὦ ὦ δάων. 

Πέρσαις ἀγαυοῖς κακὰ πρόκαχα λέγεις. 990 

982. σημεέίωσαι ὅτε βασιλέως ὀρϑαλμὸς ἀριϑμεῖ τὰς στρατιάς. 
988. τὸν ὄντα ὀφρϑαλμόν. 984. μετρητὴν στρατοπέδου, οἷον (κατὰ 
8.410 Ἠθἰπιβοθί ἢ) μυριάδα ἀριϑμοῦντα τὰς ὅλας ἡγεμονίας. ἀριὃ- 
μῆσαι χατὰ πεντάδα ἀνὰ μυρίους ἔχοντας (ἔχοντα Θίπάογ) τοὺς 
ἀρχομένους. 989. διαχοπτικῶν πολεμέων καχῶν. 

ο 971. Ἀριόμαρδός τ᾿ Βτυποῖκ: χ᾽ ἀριόμαρδόστ᾽ Ψ. ᾿ἀγαϑόστ ῬΥϊπιὶ- 
{5 Μ. 978. λέλαιοσ Μ. 974. 975 οοπϊπποίοϑ μαροὶ Μ. 971. 
ἐπανερόμαν Μρῖποκο: ἐπανέρομαι Μ. 078. μοι Υ8606.: μο μοῖ ΝΜ. 
980. πάντωσ αἱ νἱάδίῃν δηΐθ. οοῦν. Μ. 982. τὸν οὔτῃῇ ἰἰγα δηΐθ 
ν (πιογαΐ τῶν) Μ. «98. ἄλπνιστον Βογίρϑὶ: ἄλπιστον Μ. . Μοπο- 
ΤΟΊ ΓΤ ΔΠΔΡϑΟΒΕΪ ΟΠ Θχοὶ 586 υἱαϊ ὙΥ ΘΠ]ΔΈΘΓ. 986. τοῦ σησάμα! 
τοῦ μεγαβάτα || Μ. 98΄. τ᾽ θὶβάρην τθοο.: τοιβάρην | τ᾽ Μ. - 989. 
ὠωὼ Ὀϊπάογῆ: ὦ ὦ Μ. δαΐων Μ. ι 

ΔΕΒ ]υ5 εἀ. ΥεοκΙ εἴη. 8 
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" ΞΕ. ὃ ἴἤ, ἰὼ ἰώ. 
απίϊείν. 8. ΞΕ. ἴυγγά μοι δῆτ᾽. ἡ ἤ, 

ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήσχεις, 

ἄλαστ᾽ ἄλαστα στυγνὰ πρόκαχα λέγων. 

βοᾷ βοᾷ μελέων ἔντοσϑεν ἧτορ. 

απἰϊοίν. 3. ΧΟ. καὶ μὴν ἄλλους γε ποϑοῦμεν, 

Μάρδων ἀνδρῶν μυριόνταρχον 

Ξάνϑην, ἄρειόν τ᾽ ἀγχάρην, 

Δίαιξίν τ᾽ ἠδ᾽ Ἀρσάκην 

ἱππιάναχτας, 

Κηγδαδάταν χαὶ “υϑέμναν 

Τόλμον τ᾽ αἐχμᾶς ἀκόρεστον, 

ἔταφον ἔταφον, 

οὖκ ἀμφὶ σκηναῖς 

τροχηλάτοισιν ὄπιϑεν ἑπόμενοι. 

οἐν. 1. ΞΕ. βεβᾶσι γὰρ οἵπερ ἀγρόται στρατοῦ. 

ΧΟ. βεβᾶσιν, οἴ, νώνυμοι. 

991. φιλίαν. 994. παρὰ τὸ »χραδέη δέ οἱ ἔνδον ὁλάκτειε 

(ἔσπι. υ 18). 996. ἔϑνος Περσικόν. 991. λείπει ὃ καί. 999. 

1002. ἀπέϑανον οὐκ ἐπὶ ὀχημάτων 

1006. γρ. χαὶ ἀκρόται" ἐξ 

οὗ ἔσται ἀπὸ τοῦ ἄκρου" εἰ δὲ ἀγρόται, ἀπὸ τοῦ ἄγειν καὶ ἀγεξ 

ρειν. --- οἱ ἄρχοντες" εἰ δὲ ἀχρόται, οἱ ἄχροι (6}.). 1006. τὸ 

οὗ ϑρηνητικῶς. 

τοὺς ἄναχτας τῶν ἵππων. 
; 

ὄντες, ἀλλὰ γυμνοὶ καϑεστηκχότες. 

ΐ ἴῃ δίγγά ἷ . Κρ. ἴυγγά μοὺ δῆτ᾽ ἀγα! 
99156ᾳ. ζυγγάμοι (ταί. ἰπ ὅίγγά μοι οἵ τη τη ΓΒ. γρ. ἴυγγά μ ; 

ϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήε ] σχεις, ἄλαστα] στυγνὰ Μ. Ἑοτί. ἑτάρων ὑποσαίνεις 

εἶτ. Β6μο]. Ῥτοπι. 861. ἄλαστ᾽ δἀάϊαϊ! Ἠδτπιᾶπη. 994. ἕντοσθεν Ῥίοπι- 

βοϊᾶ: ἔνδοϑεν Μ. 996. ἄλλους Ῥτίοπ: ἄλλο Μ, γ᾽ ἐποϑοῦμεν φτὶπϊΐα5 Μ. 

996. μυριόταρχον Μ, μυριοταγὸν Ὀϊπάοτί. 1000. Κηδαδάταν τοοο. 100]. 

Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς τθοῦ.: τόλμον αἰχμὰσ Μ, 1002. Ῥδύδρταρδυβ ῥγΓδ0- 

ἔχα θὰ Μ. 1004. ὄπιϑεν Βοίϊο: ὄπισϑεν Μ, ἑπόμενοι ΒΙοπιβο]ά: δ᾽ 

ἑπόμενος Μ. ἑπομένους Ἠδυίαῃρ, 1005. 1006. ῬΘΓΒΟΠΔΓΊΙΠΙ ποῦβ ὁἃ- 

τοί Μ. 1006. βεβᾶσιν Μ. τοίπερ Ῥαβδοῦ,. ἀγρέται ἼουρΡ. 1006. 

νώνυμοι τθοῦ.: νώνυμνοι Μ. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ, δαίμονες, 

ἔϑετ᾽ ἄελπτον καχὸν 

διαπρέπον, οἷον δέδορκεν ἄτα, 

αηδίοίν. 1. ΞΕ. πεπλήγμεϑ᾽ οἵαι δε αἰῶνος τύχαι. 

ΧΟ. πεπλήγμεϑ᾽, εὔδηλα γάρ, 
ΞΕ. νέαι νέαι δύαι δύαι. 

ΧΟ. ᾿Ιαόνων ναυβατᾶν 

χύρσαντες οὐχ εὐτυχῶς. 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

οίν, 2. ΞΕ. πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦ- 

τον τάλας πέπληγμαι. 

ΧΟ. τέ δ᾽ οὐκ ὄλωλεν, μέγ᾽ ἄλαστε, Περσᾶν: 

ΞΕ. ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς ἐμᾶς στολᾶς: 

ΧΟ. ὁρῶ δρῶ. 

ΞΕ. τόνδε τ᾽ ὀιστοδέγμονα 

ΧΟ. τέ τόδε λέγεις σεσωμένον; 

ΞΕ. ϑησαυρὸν βελέεσσιν: 

ΧΟ. βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 102ὅ 

1010. οἷον κακὸν ἣ ́ Ἄτη ἐφορᾷ. 1016. χαχωϑὲν πολέμῳ 
χαὶ δυστυχῆσαν. 1018. χόπτομαι, ϑρηνῶ ὀλέσας τοσοῦτον στρα- 
τόν. 1019. λεέπει καχά. ἢ στικτέον ἐν τῷ τέ δέ (δαέ τα)". εἶτα" 
οὐχὶ τὰ μεγάλα Περσῶν ὄλωλεν; ἵνα λείπῃ (1. εἴπῃ) τὸ τέ δὲ (δαε τι) 
ὅπερ λέλειπται. 1020. ϑεωρεῖς τὸ περέλοιπον ἐμὲ (ἐμοὶ ῬΆ]6Υ) 
λεέψανον τῆς ὅλης στρατιᾶς. --- οἷον στόλου (61.)). 1022. τὴν 

φαρέτραν. 1026. ὀλίγα ἐσώϑη ἀπὸ πολλῆς πανοπλίας. 

1007. ρδυδρυαρῃβ ργδθῆχϑ ἱπ Μ. 1008. π0}18 ῬΘυβοπδθ ποίβ ἰῃ ΝΜ, 
1009. ἔϑεσϑδ᾽ α ΟὟΥ Βομποίαον. 1011 οπι. Μ, ἴῃ τηϑῦρ. ΒΌΡΡΙοΥ οἱ γρ. 
δαίμονος τύχαι ΒΌΡΘΥΒΟΥ. Β. οἵᾳ .. τύχᾳ ῬΑΙΟΥ. 1012. ὁμοσΐ ποίϑῃι ἰῃ 
ΤΆΒΕΓΔ, ὈΓΆΘΒΟΥ, ΠῚ. 1018. νέᾳ νέᾳ δύᾳ δύᾳ ὙὟΥῇ οἷ]. 1018. 1014. ροΙΒοπδ- 
ΤΌΠΙ ποίΐϊβ οαγο Μ. 1014. ἸΙαόνων Υθ00.: ἑάνων Μ. ναυβατᾶν Βοβοτγίο! 15: 
ναυβάτων Μ. 1017 --- 1086. ΡΘΟΥΒΟΠΑΓΌΠΙ Υἱθθ8 ΡΥ ρτρΡΐΒ. ποίδέ Μ, πἰδὶ 
αυοὰ 1022 δέρξης ῬγδοβοΥίρίυμ οβί. 1019. μέγ᾽ ἄλαστε 5ογϊρ5ὲ: μι6- 
γάλατε ΝΜ. 1022. τόνδε ῬοΙβοη: τὰν δέ Μ. 1028. σεσωμένον. 
ΒΟΙΪΡΒὶ: σεσωσμένον ΝΜ. 1024. βελέεσσιν ἨρΙτηδηη: βέλεσσιν Μ. 

8Ὲ 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

͵ ἐσπανίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 

, Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαέχμας. 

απξϊϑὲν ἀγανόρειος" κατεῖ- 

δον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 

, τραπέντα ναύφρακτον ἐρεῖς ὅμιλον: 

᾿ πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ καχοῦ. 

. παπαῖ παπαῖ. 

χαὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

,. δίδυμα γάρ ἐστι καὶ τριπλᾶ. 

᾿ λυπρά, χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. 

. καὶ σϑένος γ᾽ ἐκολούϑη 

, γυμνός εἶμε προπομπῶν. 

. φίλων ἄταισι ποντίαισιν. 

᾿ δέαινε δέαινε πῆμα᾽ πρὸς δόμους δ᾽ ἔϑι. 

, αἰαῖ αἰαῖ, δύα δύα. 

᾿ βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

, δόσιν χαχὰν χαχῶν καχοῖς. 

, Ὦζε μέλος ὁμοῦ τιϑείς. 

, ὀτοτοτοτοῖ. 

βαρεῖά γ᾽ ἅδε συμφορά. 

οὗ μάλα καὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. 

απέϊειν. ὃ. ΞΕ. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. 

1027. ἐρωτηματικῶς. 1080. τὸν ἡμῶν ναυτικὸν λαόν. 1031. 

τοῦτο καὶ ὃ ἄγγελος προεῖπεν. 1038. ὑπερβαίνει θρῆνον. 1086. 

τῶν Περσῶν. 1089. δάχρυε τὸ ἀτύχημα. 1042. ϑιθψυ τοῖς 

χαχοῖς τὴν καχὴν δόσιν, ὅ ἐστι τὰ δάκρυα. 1048. ΆΡΕΣ βέλος 

ϑρήνει, ἀντὶ τοῦ εὐρύϑμως. 1041. τύπτε σεαυτὸν εἰς ἐμὴν χάριν. 

1021. Ἰάνων Ῥαβθον: ἕαόνων Μ. 1028. χατεῖδον || δὲ Ν. 1036. 

ἐχολούϑη τοοο.: ἐχολούσϑη Μ. 1039. 1040. ρδιΑσταρὶ ργδθῆχδθ 

ἱπ Μ. 1040 οὐ 1048 ροτταυαίαί ΒΌΓΘΓ. 1041. νῦν Μ. 1048 οἱ 

“ 
Γ " 

1044 ρατασταρμοβ, 1040 ξέρξης, 1046 χ, 1041---1072 Ῥδιδρσταρῃο8 βἰΠρῸ}}8 

φγδοβοίθὶὶ Μ, πἰβὶ αὐυοὰ ἃ 1064, 1009 ποίδ δροϑί. 1047. χάριν ἴῃ 

χαβυτα Βᾶδοὶ Μ. ' 

ΡΕΒΒΑΕ. 

Χο. διαίνομαι γοεδνὸς ὦν. 
ΞῈ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

ΧΟ. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 
ΞΕ. ἐπορϑέαζέ νυν γόοις. 

ΧΟ. ὀτοτοτοτοῖ. 

μέλαινα δ᾽ αὖ μεμέξεται, 

οἴ, στονόεσσα πλαγά. 

ϑίγ, 4. ΞΕ. χαὶ στέρν᾽ ἄρασσε χἀπιβόα τὸ ύσιον. 

ΧΟ. ἄνι᾽ ἄνια. 

ΞΕ. χκαέ μοι γενείου πέρϑε λευκήρη τρέχα. 
ΧΟ. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 

ΞΕ. ἀΐτει δ᾽ ὀξύ. 

ΧΟ. καὶ τάδ᾽ ἔρξω. 

απέϊοίγ. 4. ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀχμῇ χερῶν. 
ΧΟ. ἄνε᾽ ἄνια. 

ΞΕ. καὶ φάλλ᾽ ἔϑειραν καὶ κατοέκτισαι στρατόν. 
ΧΟ. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 

ΞῈ. διαίνου δ᾽ ὄσσε. 

ΧΟ. τέγγομαέ τοι. 

θροά. ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

1060. ὃ ϑρῆνος. 1061. ἐπεχτεταμένως ϑρήνει. 108. πεν- 
ϑήρης. 106. οὗ γὰρ Μυσοὶ καὶ οἱ Φρύγες εἰσὶ μάλιστα ϑρηνη- 
τιχοέ. 1068. ἐπάρϑεγμα ἐπὶ τῶν μετὰ σφοδρότητος τιλλόντων 
τὰς τρέχας. 1068. ψάλλε ἀντὶ τοῦ τέλλε. καὶ χοιοφάλας Διό- 

νυσος ὃ τέλλων τὰ μόρια τῶν γυναιχῶν. --- τέλλε (πῃ ΔΙίογΟ πιᾶγρ.). 

1048. γοεδνὸς τοοο.: γεεδνὸσ Μ, γέεδνοσ τη. 1049 οἱ 1061. νῦν Μ. 
1068. αὖ ἴλοίαπι ὁχ ἄν γ6] ἄμ (οἰγουπιῆθχυμ δἀαϊαϊξ τ) Μ. ἀμμεμέξεται 
Πίπάοτί. ἴοτί. μάλ᾽ αἱἰόλα μεμίξεται. 1064. οὔ ΤιΔΟΒΤηΔπΠη: μοὲ Μ. 
1066. χαὲ βόα οχ Ἐϊιβίδίῃ. δὰ Ῥίοηγβ. Ρ. 791 Ηθυτηδηη, χἀπιβῶ Τὐπάοτξ, 
1066 οἱ 1062. ἄνια ἄνια Μ. 1057. πέρϑε Βοβοτγίοϊϊαβ: ὅπερϑε Μ. 1068 
οἱ 1064. ἄπριγδα ἄπριγδα Μ. 1068. γόεδνα οἱ ἰπ τηᾶῦρ. ζτ γόεδνα Μ. 
1069. ἀύΐτε Μ, ε ἰπβογεὶξ τη. 1061. ἔρειχε τθοο.: ἔρειδε Μ. 1067. νῦν 
Μ. 072. δῆτ᾽ ἀν’ αἶαν ὙΥΕ1]. --- Βυθβογίρίαπι ἱπ Μ αἰσχύλου πέρσαι. 



ἈΕΒΟΒΎΤΙΙ͂ ΡΕΒΒΑΕ. 

ΧΟ. οἱοῖ οἱοῖ. 

ΞΕ. αἱἰαχτὸς ἐς δόμους κέε. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 

ΞΕ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 

ΧΟ. ἰωὰ δῆτα, ναὶ ναί. 

ΞΕ. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται. 

, δὼ ἰώ, Περσίς αἷα δύσβατος. 

, ἢ ἥ ἡ ἥ, τρισκάλμοισιν, 

ἢ ἥ ἡ ἥ, βάρισιν ὀλόμενοι. 

. πέμφω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 

1017. προπέμφω. 

ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΕΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 



Ὑπόϑεσις τῶν Ἑπτὰ ἐπὶ θήβας. 

Η μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν (ἐπὶ τη) θήβαις πἰηβινα μαι ὁ δὲ 

χορὸς ἐκ θηβαίων ἐστὶ παρϑένων, ἡ δὲ ὑπόϑεσις στρατιὰ (στρατεια 

τη) Ἀγρείων πολιορχοῦσα θηβαίους, τοὺς καὶ νικήσαντας, καὶ ϑάνα- 

τος Ἐτεοχλέους καὶ Πολυνείκους. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Θεαγένους ὀλυμ- 

πιάδε οἡ (ἃ. ΟἾΓ. π. 467). ἐνίκα Λαΐῳ, Οἰδέποδι, ᾿Επτὰ ἐπὶ θήβας, 

Σφωγὶ σατυρικῇ. β (ἀ. 6. δεύτερος) Ἀἀριστίων (Ἀριστέας Ἐτααὴ Ππερ- 

σεῖ, Ταντάλῳ, Παλαιστάϊς σατυρικοῖς τοῖς Τρατένου δήθ. γ (ἰ. 9. 

τρέτος) Πολυφράσμων “υκουργείᾳ (λυχουργίαε τι) τετραλογίᾳ. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ἐτεοκλῆς 

ἄγγελος κατάσχοπος 

χορὸς παρϑένων 

᾿Αντιγόνη 1) 

Ἰσμήνη 
“. ἂν 

χηρυς. 

1) ᾿Αντιγόνη δπίθ, Ἰσμήνη γοβί ἄγγελος χατάσχοπος μαροί Μ. 

᾿τεοχλῆῇῆς. Κάδμου πολῖται, γρὴ λέγειν τὰ χαέρια 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως 

οἴαχα νωμῶν, βλέφαρα μὴ χοιμῶν ὕπνῳ. 
»᾿ Ἁ Ἁ ν Α 7 ν ’ κγή εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεοὺ" 
4 ) Ἧ Ω᾽ὔ ᾿ ΄ , ’ εἰ δ᾽ αὖϑ᾽, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, 

᾿ξτεοχλέης ἂν εἷς πολὺς χατὰ πτόλιν 
ς -ῇὉ Ὁ »] “ , ΄ δμνοῖδ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόϑοις 

᾿ Φ ’ ) Ψ Ἁ »] - ΄ οἰμώγμασίν δ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 

ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 
ὑμᾶς δὲ γρὴ νῦν, χαὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι 
[μὰ 5 ΄ , Ἁ »ν ἥβης ἀχμαέας χαὶ τὸν ἔξηβον γρόνῳ, 

βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν, 

1. λείπει τὸ ἐχεῖνον. καίρια δὲ τὰ ἀναγκαῖα (]. δέκαια)" παρακαξ 
ρια γὰρ τὰ ἄδικα. 2. ἐκεῖνον (61. το0.). --- ἐν ἐξουσέᾳ (6].. 8. τὸν 
τῆς πόλεως χυβερνήτην. 4. τῆς εὐπραγίας ἡ αἰτέα ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς 
(ἀναφέρεται δ. 50}}0]. Γ66.), τῆς δὲ δυσπραγίας ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. 
6. ἀντὲ τοῦ μόνος. 1. λοιδόροις (6].). --- τὸ ὑμνεῖσϑαι μέσον. 
8. ἀλεξητήριος Ζεὺς ἐν θήβαις τιμᾶται. φησὶν οὖν, συμφώνως ἑαυτῷ 
τιμῷτο. 10. χαὲ τὸν νέον χαὶ τὸν αὔξοντα τὴν βλάστησιν τοῦ 
4:ός (σώματος ἙἘπροι). --- τὸν νέον (61].). 11. τὸν ἔξω ἡλικέας, 
τὸν γέροντα. 12. αὐξάνοντα ἀνδρῶν νῦν. (18) οἷον χκαϑὸ ἔχασ- 
τος δύναται βοηϑεῖν. 

2. ὅςισ Μ, δετισ ρΡοβὲ Ταβύγϑιῃ απ86 νο]ορδΐ ὅστισ. 8. χοιμῶνϑ᾽ 
Ηρ πηβορίῃ. 06. ἐτεοχλῆσ Μ, ἐ ΒΌΡΘΙΒΟΙ ΡΒ τη]. πολὺσ᾽ ΞΌΡΓα γ6Γ- 
ΒῸΠι Παροί Μ. 8. ἀλεξιτήριοσ ταὶ. Ῥοβύ 11 ᾿δουηδηὶ βίδευϊ 
Μϑομτίαί, ουἱ ἐνόρχην λαὸν ἰγϊθυϊέ ὁχ Ηθβγοι. ἐνόρχην λαόν, τὸν ἐπὶ 
ἥβης. 12. βλάστημον Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙΙ 

ὥραν ἔχονθ᾽ ἕχαστον, ὥστι συμπρεπές, 

πόλει τ᾿ ἀρήγειν καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε, . 

τέχνοις τε γῇ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφῳ᾽ 

ἣ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 

ἅπαντα πανδοχοῦσα παιδείας ὄτλον, 

ἐϑρέφατ᾽ οἰχιστῇρας ἀσπιδηφόρους 

πιστοὺς ὅπως γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε. 

χαὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεός" 

χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοιςἡ 

χαλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐχ ϑεῶν χυρει. 

νῦν δ᾽ ὡς ὃ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ, 

ἐν ὠσὶ νωμῶν χαὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, 

γρηστηρίους ὄρνιϑας ἀφευδεξ τέχνῃ" 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 

ἔγει μεγίστην προσβολὴν ᾿᾿γαιίδα 

18. ώραν (ὥραν τα) φροντίδα (ἢ δἀάϊὶ Ῥίμάου) ἡλικίαν, ἵν᾽ ἦ ὃ 

νοῦς οὕτως, ἕκαστον ὑμῶν ἔχοντα φροντίδα τῆς πόλεως" ἢ ἕχαστον 

πρὸς τὴν ἡλικίαν βοηϑεῖν τῇ πόλει ὡς πρέπον. --- ἁρμόδιον (61. ᾳυδῖῃ 

ἀρϊον δ]1α τ8}8). 16. χοινὸν τὸ ἀρήγειν. 11. αϑεν. -- χυ- 

ρίως ἐπὶ παίδων (πέδων τὰ) τὸ ἕρποντας. 18. ἐπιδεχομένη (6. 

--- πάντα πόνον τῆς παιδικῆς ἡλικίας ὑποδεχομένη. 20. πιστοὶ δη- 

λονότι. ---- πρὸς κίνδυνον ὑπὲρ αὐτῆς πρόϑυμον ὕφισυροι 5080]. ΤΘ0.). 

21. ἀπὸ τῶν ἐν ζυγῷ. 22. φυλασσομένοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ (61. 

94, σχοπός, ὃ Τειρεσίας. 45. οὖκ ἐμπύρ (ψιπόροις τι) συρόμενος 

(χρώμενος 50}|0]. ΤΘ0.). 426. ἐξ ἀχοῆς γὰρ τὰς το τανρόξρον αὶ 

νεν. οὖχ ὁρῶν ὃ Τειρεσίας ἐπέβαλεν (ὀπέβαλαε β0δο]. τθῸ.) τῇ τέχνῃ, 

ἑτέρου ὑπαγορεύοντος, οὖκ αὐτὸς ὧν αὐτόπτης τῶν ὀρνέων. --- μαν- 

τευτικούς (6}.). 91. ὃ Τειρεσίας (6}.). 

ἥτις ἐμπρεπής Ηοἱτηβοϑίῃ. 19. οἰχητῆρας ΑΩΩΝ 28. ἰπίον καλῶσ οἰ 

τὰ ὦ ΞΌροΙβου. πὶ. 26. φρεσὲ Μ. φάους δίχα Βἰίβο]. 271. τοιῶνθε 

ΘΟΙΤ. ΟΧ τοιόνὸς Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒΚ ΤΗΕΒΒΑΞ. 123 

» 

νυχτηγορεῖσϑαι κἀπιβουλεύσειν πόλει. 
ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις χαὶ πύλας πυργωμάτων 530 

ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσδε σὼὸν παντευχίᾳ, 

πληροῦτε ϑωραχεῖα, χἀπὶ σέλμασιν 
πύργων στάϑητε, χαὶ πυλῶν ἐπ᾿ ἐξόδοις 
μέανοντες εὖ ϑαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 
ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ϑαιλον" εὖ τελεῖ ϑεός. 
σχοποὺς δὲ χἀγὼ χαὶ χατοπτῇρας στρατοῦ 
ἔπεμψα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ" 
χαὶ τὠνδ᾽ ἀχούσας οὔ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ. 

Ἄγγελος ᾿Ετεόκχλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 
χατά- ἥχω σαφῇ τἀχεῖϑεν ἐχ στρατοῦ φέοων, 40 
σχοπος. αὐτὸς χατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων. 

ἄνδρες γὰρ ἑπτώ, ϑούριοι λοχαγέται, 
ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάχος 

χαὶ ϑιγγάνοντες γερσὲ ταυρείου φόνου, 
Ἄρη τ᾽ ᾿Βνυὼ χαὶ φιλαίματον Φόβον 
ὡρχωμότησαν ἢ πόλει χατασχαφὰς 
ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 
ἢ γῆν ϑανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 

29. ἐν νυχτὲ ἀγορεύεσϑαι καὶ βουλεύεσϑαι. 81. σοῦσϑε: 
ἐπῴρημα παραχελεύσεως. --- ὡπλισμένοι. 82. τὰς ἐπάλξεις τῶν 
τειχῶν ((1].). τοῖς ἐπιβήμασι. χατεχρήσατο δέ. 84. τῶν πο- 
λεμέων. 86. καλὰ ϑεὸς παρέχει. 81. μὴ μάτην ὁρμῆσαι. 
48. ἐς μελάνδετ(ον): τὸ μελανισϑὲν τῷ αἵματι" ἢ τὸ ἐκ μελαινῶν βυρ- 
σῶν περιβεβλημένον. οὕτως δὲ ϑύοντες ἐπάνω τῶν ἀσπίδων ἐμαν- 
τεύοντο. τὸ μελάνδετον δὲ καλῶς ἂν ἐπὶ ξάρους ῥηθεώ,, ἐπὶ δὲ σά- 
χκοὺς παρέλκει τὼ (τὸ 5010]. τ60.) δετον ὡς ἐπὶ τοῦ χελαινεφὲς τὸ 
νέφος. 41. ἐχχενώσειν,͵ ἀπὸ τοῦ λαπάϑου. 

ὧν α 
29. χἀπιβούλευσιν Τλϊποτῇ. 80. πύλασ πυργώμάτων (ὧν οἱ α 

ΒΌΡΘΥΒΟΓΙ ΡΒ} τ1}) Μ, ἔοτί. πόλεως πυργώματα. 84. εὐθαρσεῖτε Μ. 
86. κατοπτῆρα Μ, σ δὐάϊαϊξ τη]. 48. πρόσϑε φυράσειν ϑιοῦ. ἢ. 7, 11]. 



ΑἈἘΕΞΟΗΥ͂ΙΙ 

μνημεῖά ϑ᾽ αὑτῶν τοῖς τεχοῦσιν εἰς δόμους 

πρὸς ἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἑστέφον, δάχρυ 

λείβοντες, οἶχτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα" 

σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 

ἔπνει. λεόντων ὡς Ἄρη δεδορχότων. 

χαὶ τῶνδε πύστις οὐχ ὄχνῳ χρονίζεται. 

χληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 

ἔχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐχχρίτους πόλεως 

πυλῶν ἐπ᾿ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος" 

ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ᾿Αργείων στρατὸς 
ἐδ ὦ νὰ δῦ 

χωρεῖ, χονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴης ἀφρὸς 

χραίνει σταλαγμοῖς ἑἱππιχῶν ἐχ πλευμόνων. 

σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς χεδνὸς οἰαχοστρόφος 

φράξαι πόλισμα, πρὶν χαταιγίσαι πνοὰς 

»“ ν γ “αι, ὦ ΥῊ φ “Ἢ 

Ἄρεως" βοᾷ γὰρ χῦμα χερσαῖον στρατοῦ 

- » ΕΞ λ κά δ. 

49. μνημεῖα: περόνας ἢ τρέχας ἤ τι τοιοῦτον. ἔϑος δὲ ἣν τοὺς 
; - Ἃ Ἃ 

- ξ 

ἐν πολέμῳ τοῖς οἰχείοις πέμπειν σημεῖα ἢ (ἢ ἀοϊοῦ ΒΙομβθ]) περό- 

] ’ ν μη μμ να Ἁ ὍΝ » σι » ΞΞ 

νας ἢ ταινίας ἢ βοστρύχους ἡ τι τοιοῦτον. τὸ ὁξ ἔστεφον Ἂν 
ἢ ,, ΄ δ κν αν- 

τοῦ ἐπλήρουν. πρὸς ἅρμα δὲ ᾿Αδράστου, ἐπεὶ Ἀμφιάραος αὐτοῖς ἐμ 

, ἡσεσϑ το δὲ ὡς ἀπὸ τῆς ἕστο- 
τεύσατο μόνον "ἄδραστον σωϑήσεσϑαι. τοῦτο ὃξε ὡς ἧς στ 

 .» 

ας ἔ ὅτι ἐσώϑη ᾿ἄδραστος" ἐπεὶ πόϑεν ἤδεσαν ὅτι διαφεύξε- 
ρίας ἔλαβεν, ὅτε ἐσώϑη ᾿Αδραστος ῖ ἤ ᾿ : 

ται: 50. τοῦτον γὰρ ἔφασχεν ὃ μάντις σωδϑήσεσϑαι μόνον ἐκ 
Ἵ " , ΄ » Σ ἔλεος διὰ τῆς γλώτ- 

τοῦ πολέμου. --- ἐπλήρουν (61}.). 51. οὐκ ἣν ἔλεος ς , 
κ “- Ὁ 

Ἶ ἣ ' τὴν ὁρμῇ . καὶ τῶνδε πὺσ- 
τῆς αὐτῶν προϊὼν ἀποϑηλύνων τὴν ὁρμῆν. 54 ἫΝ ' γι}3 

τις: μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταῦτα γνώσῃ τῇ πεῴᾳ. ἣ περὶ τούτων ἀχοὴ 

᾿; 
Ῥν ἡ ξ - ὃς ,] “τ αχ- 

οὗ βραδέως γέγονεν" ταχὺ γὰρ ἤγγειλα. -- ἢ γνώσιίις ΟΥΧ εἰς ΡΞ 
, " » . ΄ ΕἾ 

ρὰν πλησιάζξεται. 56. κληρουμένους δ᾽ ἐλ(ειπον): κλήρους γὰρ 

᾿ ΄ , εξ... " ΡΝ ὶ 

ποιησάμενοι πρὸς μέαν πύλην ἐδέξαντο οἱ ἑπτὰ λοχαγέται. 58 
“ ΄» δ 

" ᾿; Ὰ ὡὼ ἐν . ὑμνν: 

τάξον (6!.). 60. λευχός. θῶ. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πλοέων 

“᾿ ἊΝ ΄-- Ἁ -Ὡ-Ὁ , 

ἀσφαλής, βέβαιος. 6θ8. καταπνεῦσαι σφούρως. 64. πρὸς τὸ πνεῦμα 
΄ Ν μ. ως » 

ἐπήγαγεν τὸ κῦμα" παρακεχινδυνευμένως ὃὲ εἰπεν χυμαὰ χερσαῖον. 

48. αὐτῶν ΝΜ. 51. ἀνὰ στόμα ϑιοθδθι8. 54, πίστις ϑιοῦθδθαβ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞΒ. 

χαὶ τῶνδε χαιρὸν ὅστις ὥχιστος λαβέ" 

χἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσχόπον 

ὀφϑαλμὸν ἕξω, χαὶ σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀβλαβὴς ἔσῃ. 

ὦ Ζεὺ τε χαὶ [ἢ, χαὶ πολισσοῦχοι ϑεοέ, 

᾿Αρά τ᾽ ᾿ξρινὺς πατρὸς ἣ μεγασϑενὴς, 

μή μοι πόλιν γε πρέμνοϑεν πανώλεϑρον 

ἐχϑαμνίσητε δῃάλωτον, Ελλάδος 

φϑόγγον γέουσαν, χαὶ δόμους ἐφεστίους" 

ἐλευϑέραν δὲ γῆν τε χαὶ Κάδμου πόλιν 

ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχγεϑεῖν. 

γένεσϑε δ᾽ ἀλχή" ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν" 

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. 

γορὸς θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη. 

παρϑέ- μεϑεῖται στρατὸς στρατόπεδον λιπών. 

νων. ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας. 80 

θὅ. τουτέστι μὴ ἐκπέσῃς τοῦ δέοντος καιροῦ (καιροῦ ἀο]οὶ Ὁ 

ΗΘ186). 66. φύλακα ἁπλῶς (6}.). 61. ἀσφαλῶς φυλάξω 

(61... 70. ὅτε τὰ νῦν δ αὐτῆς τελειοῦται. 12. ἐχριζώσητε 

(61.). -- ἀντὲ τοῦ οὐ βάρβαρον οὖσαν, ἀλλ᾽ ᾿Ελληνέδα καὶ αὐτήν. 

18. γρ. καὶ ὄλβον ῥέοντα καὶ δόμους. 15. μὴ ὑπεξελϑεῖν (ὑπελ- 

ϑεῖν ὙΥ 611) ζυγὸν δουλείας. 16. χοινωφελῇ καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν 
νομίζω λέγειν. 18. ϑρέομαι φοβερά: ϑρηνῶ, βοῶ. εὐπτόητον 

δὲ ἣ τῶν παρϑένων ἡλικέα πρὸς φόβον (616 πρὸς φόβον), μάλιστα͵ 

δὲ πρὸς πολιορκίαν. 19. μεϑεῖται στρατός: οἷον, ἀφεῖται ὃ 
» ᾿ ᾿ -- ΄ὕ ᾿ ΕΝ Α ς ᾿ - φ'. ἢ ὕχλος ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. οἷον, ἤδη τὴν ὁρμὴν ποιοῦνται ἐπὶ 

τὴν πόλιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι. ταῦτα δέ φανταζόμεναι λέγουσιν ὡς 

ἀληϑῇῆ. τὸ δὲ γ πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ στρα- 

τοπέδου: στρατόπεδον γὰρ καλεῖται τὸ ἐνδιαέτημα τοῦ στρατοῦ. 

80. ὁρμᾷ, χεῖται (τη). --- πρόδρομος ἱππότας: πολὺς ἔμπροσϑεν 

11. πρέμνοϑεν ὙΔΙΟΚοπδΙαΒ: πρυμνόϑεν Μ. 72. δηζάλωτον Μ. 

75. δουλίοισι ΑἸὰ.: δουλείοισι Μ. --- σχέϑειν Μ. 78---106 ἀποαθοὶμη 
ΟΠΟΥ ΡΟΥΒΟΠΪ5 ἰδ θα πὶ νἱἀθηξα τ. 79. Χ'ὶ ρυδοβουρίυμη ἱπ Μ. 



ΑΒΒΟΗΥ͂Ι 

αἰϑερία χόνις με πεέϑει φανεῖσ᾽ 

ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 

“Ελεδέμας πεδιοπλοχτύπος 

τέ γρέμπτεται βοᾶ ποτᾶται βρέμει δ᾽ 

ἀμαγέτου δίχαν ὕδατος ὁροτύπου. 

᾿Ιὼ ἰὼ ϑευὶ 

ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον χαχὸν ἀλεύσατε. 

βοᾷ ὑπὲρ τειχέων 

ὃ λεύχασπις ὄρνυται λαὸς εὐ- 

τρεπὴς ἐπὲ πτόλιν διώχων. 

Τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει 

ϑεῶν ἢ ϑεᾶν; 
Ἁ ἣ ἤ ΙΝ “ " 

Πύτερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων: 

λαὸς ἱππότης. φαντάζονται δὲ ταῦτα πάντα. «ὌΝ δὲ προ ἣ 

ἀυγὴ (Ἰ. ἠλύγη) ἣ αἱρομένη εἰς τὸν αἰϑέρα, καίέτοι ἄρωνος οὖσα 

81. ἣ μέχρι τοῦ 

αἰϑέρος ἥκουσα. 82. ἄφωνος μὲν οὖσα, σαφῶς δὲ ἀγγέλ- 

λουσα. 88. χαὶ τὰ τῆς γῆς δέ μου πεδία καταχτυπούμενα τοῖς 

ποσὶ τῶν ἵππων [χαὶ τῶν ὅπλων] ποιεῖ μου προσπελάζειν τὸν ἦχον 

τοῖς σῶν. -- ἐλεδεμὰς ἣ τὸ δέμας ἡμῶν τῷ φόβῳ λαμβάνουσα "δὲ 

ταράττουσα᾽ ἢ ἑλεδεμνὰς ἣ ἑλοῦσα ἀπὸ τῶν ὄψον (ἢ. ἯΙ τοῦ 

ὠτὲ χρέπτεται βοά (τι). 84. ἔγχει (ἠχεῖ τη) δὲ » Ψηϑέ τρόπον 

ποταμῶν τὰ πεδέα τῆς γῆς μου. 86. πρ ζω ὄρῃ ῥηγνύντος 

(61... 81. ἀποστήσατε (6}].). --- φυγεῖν κὰν (}). ἱ 88. 

μετὰ βοῆς. --- ὑπεράνω (μι). 98. πότερα δῆτ θῃν: πότερον 

πρόσφυγες τῶν πατρῴων ξοάνων γενόμεϑα (1. γενησόμεϑα) ἢ ἄλλο 

ἐναργής ἐστιν ὥσπερ ἄγγελος καὶ ἀληϑής. 

τε πράξομεν: 

8854. ξλεδέμασ οἱ ζτ 'π πιᾶΙρ. Μ, ἐλεδεμὰσ οἱ ἷπ δἰζοτο ΠΛΆΓΙ. ζτ Τη. 

βοᾶι Μ, βοᾶ« ταὶ. Ἐοτί. ἐδὲ δὲ γᾶς ἐμᾶς πεὸδί δκλύκτυν ὠτὶὲ χρίμπτει 

βοάν (γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς Ἐπιρογ, πεδέ᾽ ὁπλόχτυπ᾽ ϑοϊαϊον, ὠτὲ τθοο., χρέμπτει 

βοάν Ἐϊ(ΒΟἘ]). 86. ἐὼ ἰὼ τοοο.: ἰὼ ἐὼ ἰὼ Μ. 87. ὄρμενον ἘΪΠΡΘΥ. 

ἀλεόσατε (α 3ιρογβοσι ρβὶῦ τὴ}}) Μ. 93. πάτρια ροϑὲ ἐγὼ δϑάϊὶ οχ 

5680]. οϊοκτδηη. δαιμόνων νοτβαὶ 504. δἀάϊὶ Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑὈΥ̓ΕΒΒΞῸΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

᾿Ιὼ μάχαρες εὔεδροι, 

ἀχμάζει βρετέων ἔχεσϑαε" τί μέλ- 

λομεν ἀγάστονοι:; 

᾿ἠχούετ᾽ ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ἀσπίδων χτύπον : 

Πέπλων χαὶ στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμι- 
φίλιταν ἕξομεν ; 

Κτύπον δέδορχα" πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

71 ῥέξεις; προδώσεις, 

παλαίγϑων Ἄρης, τὰν τεάν.; 

94. εὔεδροι: ἐπ’ ἀγαϑῶν ἱδρυμένοι. ἢ ἐπὶ τῶν ἰδέων, φησέ, 
χαϑεδρῶν καϑεζόμενοι. 96. ἀχμάζει: καιρὸς ἧχει. οἷον, ἀχμῆς 
χαὶ ὀξυλαβίας γρήζει τὰ πράγματα. πρὸς ἀλλήλας δὲ ταῦτά φασι. 
96. τέ ἑστῶτες στενάζομεν χαὶ οὐχ ἱκετεύομεν: 917. ἀκούετ᾽ ἢ 
οὐχ ἀ(κούετ᾽Ὑ: ἐπεὶ ἀγνῶτές εἰσι, τοῦτό φασιν, ἄρα φανταζόμεϑα ἣ 
ἀληϑῶς ἀκούομεν; 98. πέπλων καὶ στε(φέων): πότε στέφη ῥέ 
φομεν ἢ πέπλους ἐπὶ γῆς ἢ νῦν, τραπεῖσαι ἐπὶ λιτανεέαν τὴν περὲ 
ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως; παρετέϑεσαν γὰρ καὶ πέπλους" ἐνέδυον 
γὰρ χαὶ πέπλους τὰ ἀγάλματαυ Ὅμηρος (Ζ 211) »πέπλον ὅστις τοι 
χαριέστατοςκ. 99. τὴν περὶ ἡμῶν λιτανείαν, ἢ πολυπαράκλητον. 
100. χτύπον δέδορχα: μετήγαγε τὰς αἰσϑήσεις πρὸς τὸ ἐναργέστερον, 
ὡς τὸ [ἐναργέστερον] νἤχουσας ὃ χόραξ οἷος ἦλϑ᾽ ἐξ ᾿Ωρεοῦ (ορέου 
1η):4 (Ατ᾽βίοριι. Ῥδο. 1125). (98) ὅ μέντοι ὀχτάσημος ῥυϑμὸς οὗτος 

πολύς ἐστιν ἐν ϑρηνῳδέᾳ (τραγῳδέᾳ 5080]. τ66.) καὶ ἐπιτήδειος πρὸς 
ϑρήνους καὶ στεναγμούς. ἔστε δὲ δοχμιακά (δοχμικά ταῖ). ὅμοιον 
τὸ »πόλεμος αἴρεται πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούςε παρὰ Ἀριστοφάνει ἐν Ὅρ- 
νεσιν (1189). ἀλλὰ καὶ παρ᾽ Εὐρεπέδῃ »νἐγὼ δ᾽ (δὲ τι) οὔτε σοι πυ- 
ρὸς ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν γάμοις« (ῬΒορηΐδβ5. 844). 102. πα- 
λαέχϑων Ἄρης: ἐχ πολλοῦ κληρωσάμενος τήνδε τὴν γῆν. τιμᾶται γὰρ 
παρὰ θηβαίοις ὁ ἤάρης καὶ ἄρειον τεῖχος καὶ Ἀρητιὰς χρήνη παρὰ 
αὐτοῖς. Ἀττικῶς δὲ τῇ κλητικῇ ὦ "Ἄρης" οὗ δὲ γρ. ὦ Δρη. ἱερὰ δὲ 

9ὅ8ᾳ. τέ! μέλλομεν Μ. 98. στεφέων τϑάθπαο ἔδοίαμη 6 στεφά- 
νων Μ. εἰ μὴ νῦν, πότ᾽ Τιον  π5Κὶ. 988ᾳ. νῦν | ἀμφέλιταν (ἀμφὲ λῳω 
τὰν τη) Μ. ἀμφὲ λέταν᾽ (λιτάν᾽ Ἡρττηδηη) ϑοία]ον, ἴοτί. ἀντιλέταν᾽. 
102. τὰν τεὰν ἴπ Βοαμπθηίθιῃ γν. Ῥγοΐοσὶ Μ. γᾶν τεάν τθα. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

Ὦ γρυσοπήληξ δαῖμον, 

ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν, 

ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 

θεοὶ πολίοχοι χϑονός, ἴϑ᾽ ἴτε πάντες, 

ἴδετε παρϑένων 

ἱχέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. 

χῦμα γὰρ περὲ πτόλιν δογμολόφων ἀνδρῶν 

χαχλάζει πνοαῖς ἤφρεος ὀρύμενον. 

ἀλλ: ὦ Ζεῦ πάτερ παντελές, πάντως 

ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. -- 

᾿4ργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου 

ἣ θήβη τοῦ "ἄρεως ἄνωϑεν. ἔστιν οὖν παλαίχϑων ὃ πάλαι τὴν γῆν 

χατέχων. 104. ἠϑικὸν τὸ δὲς ἀναφωνῆσαι. δειλέαν γὰρ ἐμφαΐέ- 

νουσι διὰ τούτου. 106. ἦν ποτε ἔϑου εὖ πεφιλημένην. 107. 

σαφὲς ἐνταῦϑα ὅτι ἐχ παρϑένων ἐστὶν ὃ χορός. ἐπίδετε, φησίν, 

ἡμᾶς ἱχετευούσας τρόπον δούλων. ἑκετεύομεν γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰς 

108. νῦν τὸ πλῇϑος (6}.). --- φόβῳ δουλείας 
δουλείαν ἀχϑῆναι. 

109. δοχμολόφων: τῶν ἐπινευόντων τοὺς λόφους. 
ἑχετευούσας. 

ἐν γὰρ τῇ κινήσει συμβαίνει πλαγιάζεσϑαι τοὺς λόφους. ἢ τῶν χο- 

ρυϑαιόλων: Ὅμηρος" »χορυϑαιόλος Ἕχτωρκε. τὸ γὰρ κινούμενον χρά- 

νος δόχμιον τῇδε κἀκεῖσε γίνεται. ἡ δὲ κίνησις κατηγορεῖ τοῦ ἐμ- 

πράχτου. δοχμολόφων οὖν τῶν ἐπινευόντων τοῖς λόφοις. 110. 

χαχλάζει: ταῖς πνοαῖς τῶν ἀνδρῶν καχλάζει ὥσπερ κῦμα. καχλάζξει 

δὲ οὗ βορέου ἢ νότου πνοῇ, ἀλλὰ τῇ τοῦ "ἄρεως. 111. πάντων 

ἔχων τέλος (6}.).. -- πάντως καὶ ἡμῖν βοήϑησον, ὥστε μὴ ὑπὸ τῶν 

πολεμέων ἅλωσιν γενέσϑαι. 

᾿] 
᾿ 

108. δαίμων Μ,, δαῖμον τα. 106. εὐφιλήταν Μ. 106--- 138 

εὐἷδὰ5 ὁμουὶ οτγαϊηῖθαβ ἱραὶ ὙΥ1Ὰ6. 106. ϑεοὲ 5βαρουίοτὶ νυ. δά- 

ἂϊ: Μ. πολέοχοι Ὀἰπᾶοτί: πολιεάοχοι Μ. χϑονὸσ. 1." (τἄδαγα αἸΔΙΜΠΟΥ 

γ61 ααΐπαιθ ᾿ἰ ΘΟ ΓΔΓΊΙΠ) ἴ3᾽ ἔτε Μ. ἔϑ᾽ ἀϑρόοι ϑιουδ!οῦ, 109. γὰρ 

ἀοϊοὶ Κιίδιβοη. δοχμολοφᾶν Βτυποκ. 109584ᾳ. πτόλιν |.. πνοαῖς  Μ. 

ΤΊΟ. ὄρμενον ἘΠΡΘΓ. 111. ἴοτί. Ζεῦ πάντως πάτερ παντελές. 118. 

. "γὰρ" 

ἀργεῖοι δὲ Μ (ΒΆΡΘΓΒΟΙ. Π|). 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

χυχλοῦνται, φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων 
διὰ δέ τοι γενύων ἱππεέων ' 
χινύρονται φόνον γαλινοί. --- 
'Ἱξπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 
δυρυσσόοις σαγαῖς πύλαις ἑβδόμαις 
προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

απέϊείν. Σύ τ᾽, ὦ Διογενὲς φιλόμαγον χράτος 
ῥυσίπολις γενοῦ, ' 
Παλλάς, ὃ ὃ’ ἕππιος ποντομέδων ἄναξ 
ἰχϑυβόλῳ μαγανᾷ Ποσειδᾶν 
» 5 ἐπίλυσιν φόνων ἐπίλυσιν δίδου. 

' 114. φόβος δ᾽ Ἀρηΐων: λείπει ἣ ὑπό. ὃ ὑπὸ τῶν Ἀρηΐων ὅπλων 
φόβος ῬρΌσΝΝ. 116. διαδέτοι γενύων: (116) ϑρηνοῦσιν ἡμῶν 
τὴν ἀναίρεσιν. (116) οἷον, προφωνοῦσιν οἱ ἐν ταῖς γένυσι τῶν νὰ 
 ξον οο 1117. ὑπερέχοντες (61. πη1). 118, δὸ ΠΝ; Ἐμο 
δι όρᾳ δοράτων σωξούσαις πανοπλέαεις. --- πολι λας ΤΩΣ εξ: τ 
Ἐε᾿ λον τη ἢ). 119. λαχμῷ λαχόντες τὰς πύλας (6].). 120 
σύ τι ὦ Διογε(νές): σύ τε, ὦ κράτος ἐν πολέμοις ᾿ϑηνᾶ. ὑπὸ ὃ : 
ἀγωνᾶς οὖχ ἕνα ϑεὸν ἐπικαλοῦνται, ὡς παρϑένοι. καὶ τ δὲ 
δοχμικά ἐστιν καὶ ἔσα, ἐάν τις αὐτὰ ὀκτασύ το ᾿ὰ Ἔ κ᾿ λφο : : ἥμως (ὀκτασέμως τὰ) βαΐνῃ. 
ὑρίως ὁὲ εἰπον βαίνῃ (βαίνει τι)" ῥυϑμοὶ γάρ εἰσι" βαίνονται δὲ 

οἕὗ ῥυϑμοί, διαιρεῖται δὲ τὰ μέτρα, οὐχὶ βαίνται. 122, ὅ ϑ᾽ ἵπ 
πος: καὶ σύ, ὦ Πόσειδον, ὃς ἀνάσσεις ἐπὶ ϑήρᾳ ῥδλων: Ὡς 
τιμᾷ ; ες ὃ ὕ μᾶται παρὰ θηβαέοις ὃ Π]οσειδῶν. --- τῇ τοὺς ἐχϑῦς τιτρωσχούσῃ Ἵ ΄ 

[4 1 ’ τ . τριαένῃ (τη). 124. ἐπέλυσιν φ (1. 6. φόβου): πάλιν δὶς εἶπεν τὸ 
ΟΝ ἐπέλυσιν. τεταραγμένης δὲ ἧς ταῦτα ἢ : ης δὲ φυγῆς ταῦτα ἤϑη καὶ ἐμφάσ. , ε 
λεγόμενα. ὥ ἐσεουδοίως 

πε ἐν! Ὑτεϑ ΒΙοχαΗοΙα: ἀρηΐων Μ. 11δ. διὰ δέ τοι Τθ0ο.: δια- 
οὐνρξὶ : ΐ ετοῖ Ἐ ΤΏΡ. ταὶ. ἱππίων ῬΒΒΟΥ͂. 116. μιψόρονται οἷ. 
ὩΝ δ σους προφωνοῦσι, προλέγουσι 1, Ὀϊπαογῇ. 117. ἀγά- 
βιων ὅδε: ον 118. δορυσσόοισ, υἱζῖτηδ, ᾿ἰξύογα, ἴῃ γτάϑαγα βουϊρία, Μ, 
ΕΣ ρύσσοις) ΒΙοπιβοἸά. Ῥοβύ ΤΑβΌγδ αὐΐπαπθ Εἰ ἰογάσι σ Μ 

γαῖσ τη. 121. ῥυσέπολισ τοοο.: ῥυσίπτολισ Μ. 12154ᾳ. ἕππιοσ Ν, 
ἢ μ "βου" 

128. κμαχανᾶ Μ. 124. φόνων Μ (βου ΞΆΡΟΥΒΟΙ. τη). 
ΑΦΒΟΏΎΥΪα5 εἀ. ὙΥ̓εοκΚΙ εἴη. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

σύ τ᾽ Ἄρης φεῦ φεῦ ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν 

φύλαξον χήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς. Τ 

Καὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 

ἄλευσον" σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 

γεγόναμεν" λιταῖσέ σε ϑεοχλύτοις 

ἀπύουσαι πελαζόμεσϑα. --- 

Καὶ σύ, Λύχει᾽ ἄναξ, Δύχειος γενοῦ 

στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀυτᾶς " ἊΨ ᾽ 

σύ τ᾽, ὦ Λατογένεια χούρα, τόξον ἐντυχάςου. 

. Ἐ1Ε Ε 
Ἁ ’ ΄ 

ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν χλύω, 
σ ᾿ 

ὦ πότνι᾽ ἤρα 
, ς “ 

ἔλαχον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι. 
“- ἂν ς 

126. χήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς: κηδεστὴς ἐναργῶς γενου. Αρμονέαν 

γὰρ τὴν ᾿Αφροδέτης καὶ Ἄρεως εἶχεν Κάδμος. φρόντισον ἡμῶν πα 

ὰ ίλαις ὶ ϑεὸς ἀκούσειεν (ἂν 
τῆς πόλεως ἐναργῶς. 129. μεγάλαις, ἃς ὯΝ ἑ εὺς ΜΝ ὃ; β 

(61.).. 131. “ύχειος γενοῦ : πολέμιος " οἷον, ὥσπερ λύκος αὐτοῖς, φόρ 

μῆσον ἀνϑ’ ὧν ἡμεῖς νῦν ϑρηνοῦμεν. οὕτω (οὗ τι) τινὲς τὸ Αδκειος, 

[4 Ἁ “ Ὁ -Ὁ- 4 “ Ὃν 

ἤ, ἐπιβλαβὴς τοῖς πολεμίοις ἐπὶ τῆς ἀυτῆς τῶν στόνων γενοῦ, ὀἶν 

138. εὖ πυκάζου ἀπὸ τοῦ πύκα τὸ ἐπιστημο- 
ἐπὶ τοῦ πολέμου. πρίν δ. πμήννν 

’ 

νως (μι). 184. ἐπέρρημα ϑαυμαστιχὸν. οὐ μω 

Ἢ Ἢ : ετὰ τοῦ ε 
νων: ἀκούω, φησέ, στεναγμὸν τῶν χνοῶν. λέγουσι καὶ μετὰ Ἔ 

γα δ᾽ ἔ ἄξων» 
οἱ ποιηταὶ τὸ γνοιαί. παρὰ τὸ »μέγα ὃ ἔβραχε φήγινος ἂξ ἶ 

(Εοπι. Εὶ 8838). χνόαι δὲ τὰ ἀκραξόνια (ἀκροξόνια Τὴ): περὶ ἃ αἱ 

- ᾿ς 

χοινικέδες οἱ παραξονῖται λεγόμενοι. 

125. ἴοτί. φεῦ φεῦ, χηδείαν πόλιν. 12ὅ54ᾳ. φεῦ φεῦ !. . Κάδμου] 

Μ. 127. ἅτε ΝΜ. 128. σέϑεν γὰρ ἀφημή το τ ἈΝ λι- 

ἐσί : λιταῖσ Μ. 12958α4. σε! . . ἀπύουσαι]. - -ο 

μευ ἐπαήτονσ Ἢ 130. ἀυτοῦσαι ϑ6 Ια 16 Υ. : 131. λύχιοσ Μ. λύ- 

χειοσ Τὰ. 139. ἴοτί. στόνων ἀντέτας. 153. ἀφτυκάζου (9) Ν, Ξεν 

χάζου τα. ἴοτί. σύ τ᾽ ὦ Λατωίς εὐτυχάζου (ητωίς ΘΙΟΙΟΥ, μρορεμβαάνρν 

Ὁϊπαοτῇ οἱ. Ηοβυοῖ. εὐτυχάζου" εὔτυχί(τ)ον ἔχε, ἕτοιμον). Ῥοϑί ΒΕ Ἣν 

μαδοὶ Ἄρτεμι φίλα Μ (6 ν. 188), ἀο]ονῖί ΘΙ ΟΙΟΥ. 194---ἹἸδο ΒοΙηΐο ψπ: 

ΔΙϊοσπδηϊδ, ΔΘ γ6 Ὑἱαάθηίαν. 136. πότνια Μ. ἧρα οοττ. οὁχ ἥρη Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

Ἴρτεμι φίλα" 
Ἐξ εξ εξ, 

δοριτίναχτος αἰϑὴρ δ᾽ ἐπιμαένεται. 
τί πόλις ἄμμι πάσχει, τέ γενήσεται; 
ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός: 

Ἃ 
απίϊοίν. Ἔ ὃ ὃ ἔ, 

ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται, 

ὦ φίλ᾽ ᾿4πολλον" 

χόναβος ἐν πύλαις γαλχοδέτων σαχέων. --- 
χαὶ Διόϑεν 

πολεμόχραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ, 
σύ τε μάχαιρ᾽ ἄνασσ᾽ θγχα πρὸ πόλεως 
ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 

. "-"-Ὁ ’ 

δέν. ἰὼ παναρχεῖς ϑεοί, 

144. ἀχροβολίζεσϑαι ἐστὲ τὸ ἐν πολέμῳ συμβολῆς προχατάρ- 
χεσϑαι. --- σύρροια λίϑων (τι1). 1456. ὦ φίλ᾽ "ἀπο(λλον): ὦ φέλε 
Ἄπολλον χαὶ ᾿ϑηνᾶ καὶ Διόϑεν πολεμόκραντον. 148. πολεμό- 
χραντίον): ἐπεὶ οὖν (οὐ ΠΟΥ) μιαρὸς ὃ ἐν πολέμῳ φόνος, ἁγνὸν 
τέλος ἔφη, ἐπεὶ οἱ πολεμέους ἀποχτείναντες καϑαροΐέ εἶσι μᾶλλον ἢ 
οἵ φέλους ἀνελόντες. --- ὡς εἰ ἔλεγεν ἣ ἀπόβασις τοῦ πολέμου Διό- 
ϑὲν (11). --- φόνος (61]. πη}}. 149. παρὰ Φοίνιξιν ἡ 4ϑηνᾶ. καὶ 
ὁ Κάδμος γὰρ Φοίνιξ (τη). --- Ὄγκα ἣ ̓ ϑηνᾶ παρὰ θηβαίοις. ἐπεύ- 
χεται δὲ τὴν ἐπιχώριον ᾿Αϑηνᾶν, ὡς ὃ Θετταλὸς »νΖεῦ ἄνα Δωδω- 
ναῖες (Ηοπι. 1] 288), χαὶ ὃ “ύκιος »κλῦϑε ἄναξ, ὅς που “υκέηςκ« 
(1. 614), καὶ ὃ Ἴλιος »Ζεῦ Ἴδηϑεν μεδέωνε (2 808). ᾿θγκαία ᾿4ϑηνᾶ 
τιμᾶται παρὰ θηβαίοις, Ὅγκα δὲ παρὰ τοῖς Φοίνιξιν. καὶ Ὀγκαζαι 
πύλαι. μέμνηται καὶ ᾿Αντέλαχος καὶ “Ριανός. Φοῖνιξ δὲ ἄνωθεν ὃ 
Κάδμος. ---- ἡ ἑστηκυῖα (τι). 161. χατὰ πάντα βοηϑοέί. τοῦτο 

189 δπίθ 138 οο]οοδηᾶυβ δὲ δηίθ 147 ἰξοσδηᾶαβ υἱαθέαυγ. 140. 
αἰϑὴρ δ᾽ Ἡρητίδπη: δ᾽ αἰϑδϑὴρ Μ. 147. παῖ Διὸς ὅϑεν γοη ἅδῃ ΒοΓρΉ. 
1488ᾳ. μάχᾳ σύ τε ἨοΙδηη: μάχαισέ | τε Μ. , 149. ἴον! Ὄγχα ἐδρὶς 

υ 

πύλας. 160. ἐπιρόου Μ, τηυίανὶἐ ἰπ ἐπερρου τὰ. 161 --- 164 ἰο- 

(8 ΟΠΟΓῸΒ οδηϊί. 
λ 

161. παναρχεῖσ (ἀ ΒΌΡΘΥΒΟΙ, 1π}1) Μ. 
οἘ 



ΑἘΞΟΗΥΙΙ 

ἰὼ τέλειοι τελειαί τε γᾶς 

τᾶσδε πυργοφύλαχες, 

πόλιν δορέπονον μὴ προδῶϑ᾽ 

ἑτεροφώνῳ στρατῷ. 

χλύετε παρϑένων χλύετε πανδίχως 

χειροτόνους λιτάς. 

ἰὼ φέλοι δαίμονες 

λυτήριοί τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν 

δείξαϑ᾽ ὡς φιλοπόλεις, 

μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν δημίων, 

μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 

φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 

μνήστορες ἔστε μοι. 

108 
ΕΤ. ὁμᾶς ἐρωτῶ, ϑρέμματ᾽ οὐχ ἀνασχετά, 

ἢ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, 

γὰρ ἴδιον ϑεῶν (6).). 166. ἑτεροφώνῳ: τῷ μὴ βοιωτιάζοντι. 

ἐπειδὴ δὲ Ἕλληνες καὶ οἱ ἠργεῖοι, οὐκ εἶπεν βαρβαροφώνῳ. ἄλλως. 

τῷ ἔχοντι ἄνδρας ἐκ πολλῶν ἐϑνῶν. Ὅμηρος" »ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσας 

(Β 804). 166. χλύετε πανδ(έκως): κλύετε ἡμῶν δικαίως εἰς οὐ- 

ρανὸν ἀνεχουσῶν τὰς γεῖρας. τοῦτο δὲ τὴν ἐκ φυχῆς ἑχετείαν δηλοῖ. 

Ὅμηρος" »χεῖρας ἀνασχόντες« (Θ᾽ 847). 169. παρὰ τὸ »ὃς Χρύ- 

σην ἀμφιβέβηκας« (Ηοπι. 4 87). 161. μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν δη(μέων): 

1638. τῶν ἐκ τῶν πανηγύρεων 
μελέτην ἔχετε τῶν ἱερῶν δημοσίων. 

όκρισιν ἀναγνωστέον. ἢ ὡς 
τελετῶν μνημονεύσατε ((}}.). 166. καϑ᾽ ὑπ 

ἐν ἐρωτήσει μετ᾽ ἐπιτιμήσεως. -- (166) ὑμᾶς ἐρωτῶ ϑρέμμαιτα)ν: εἰώ- 

ϑασιν οἱ ποιηταὶ δόγματά τινα εἰς ὠφέλειαν τῶν ἀκουόντων εἰσφέ- 

ὃ Αἰσχύλος ἐνταῦϑα. εἰσάγει τὸν Ἐτεοκλέα ἀπαγο- 
ρειν. οὕτως καὶ 

πάγειν τὸν ὄχλον εἰς δειλίαν, ὥστε διὰ 
ρεύοντα μετὰ ἀπειλῆς μὴ ἀ 

168. τᾶσδε τοοο.: τἄσδέγε Μ. 1ὅθ. πανδίχωσ οΧ πανδίχουσ ἴδο- 

απ Μ. 169. λυτήριοέ τ᾽ ϑοἰά]ογ: λυτήριοι ΜΝ. 1600. φιλοπόλεις 

ΥΥυπδου οι: φελοπόλιεσ Μ. 161. μέλεσϑέ ϑ᾽ τθ0ο, 103. πόλεος 

Ῥογβοι: πόλεωσ Μ. 166. ραγάρσταρθθμ ργϑϑῆχις Μ, Εἰθοο 5 ποίδπι Π]. 

166. ἀρωγὰ Ὑ εἰἷ!. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒ ΤΗΕΒΒΑΒ. 

στρατῷ τε ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 
βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούγων βεῶυ 
αὔειν, λαχάζειν, σωφρόνων μισήματα; 
μήτ᾽ ἐν χαχοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φέλῃ 
ξύνοιχος εἴην τῷ γυναιχεέῳ γένει" ' 
χρατοῦσα μὲν γὰρ οὐγ ὁμιλητὸν ϑράσος, 
δείσασα δ᾽ οἴχῳ χαὶ πόλει πλέον χαχόν. 
χαὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 
ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον χάχην, 
τά τῶν ϑύραδεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται, 
αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 
τ μῇ τις ἀργῆς τῆς ἐμῆς ἀχούσεται, 
άνηρ γυνῇ τε γῶ τι τῶν μεταίχμιον, 

μέρυν αὐτοὺς φυγεῖν. ἀλόγοις δὲ ζῴοις παρέβαλεν τὰς παρϑένους. 
ἐς βῆ στέρνον μοι πρῶτον μὲν γυναιχείᾳ καὶ δειλῇ, δόδτονα 
5 ἀρ  Αὐγηρία ΒοΡογί.). εἰσὲ γὰρ φαντασίαι ἀληϑεῖς. 167 
τῆν ἄνουν ὄντε ((61].). 109. λαχάξειν: ἠχεῖν. ληχῶ λακάζω 
δὶ ἐὰ τροπὴν καὶ παραγωγήν. σωφρόνων μισήμ(ατα): τύβεν (ταῦτα 
τοῖς 1η), προσπέπτειν τοῖς ξοάνοις χαὶ βοᾶν. ταῦτα οὖν ἃ πράττ 
μισήσειαν (ἂν δάάϊέ ὙἹοίονί 8) οὗ εὖ φρονοῦντες ἀνδρες Ἶ Ἰα 
γνώμη. ν εὐδαιμονέᾳ, εὐετηρέᾳ (6}.. 172. (1178) ἐξ ϑο ΥΩ 
(273) οὐ χαϑεχτή. 116. δειλίαν (61].). --- διὰ τοῦ δος ἣν 
βεβλήκατε. 119. ἀνὴρ γυνή τε: νέος ἢ γέρων. ἀκαέρως δν 
ρως 611) δ᾽ ἡ λέξις τὸ μεταΐίγμιον. χαὶ δηλοῖ τὸν ἀληϑῶς ὁ ' 
φΆβενον.. ἄλλως. χεκινδύνευται τῷ Αἰσχύλῳ ἐνταῦϑα εἶ χτς 
μιν. γένους γὰρ ὄντος τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναιχός, ἐὐρῖις ἀλλ 
ὅν: εἰ μὴ ἄρα τις λέγοι ὅτι ὀργιζόμενος οὕτως εἴρηκεν, ὡς καὶ 
παρὰ δράχοντι τῷ νομοϑέτῃ. -ἐκεῖνος γὰρ ὑπὲρ τοῦ δ τά 
νεῖν φησέ͵ κἂν ὄστρακον ἦ τὸ ἀποχτεῖναν, χἂν ξύλον. χἂν πᾷ : 
χἂν χαλκός, συνεχβάλλεσϑαι. γρὰς 

μννν δα 5 μρορνν δθομτσῷ Ἀνερήρ, ἴῃ πυργηρουμένω(ὸ Μ. 168. πολλισσούχων 
. Ν. .«ὀφέλλετεγοοο. 177. ὅπ᾽ αὐτῶν τος. Ῥοβέ 177 γρυβυχηῃ ᾿ : Ἂ ΤΕ 

τοιαῦτα τἂν (τἂν Ῥγο ἂν γ6] τ᾽ ἂν γ6] γ᾽ ἂν ΒΙοιηῆθ618) γυναιξὶ συνναίων ἔχοις 
Βαθθηΐ γθο6. Ιηβοσγομᾶϊ ἱ ἶ 
μαρδοὲ ΝΜ. Ροῦυ8 ὯΙΟ νυ. 182. 188. 178. τῆσ ΒΌΡΤ ὙΘΥΒΌΠὶ 
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φῆφος χατ᾽ αὐτῶν ὀλεϑρία βουλεύσεται, 

λευστῇρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 

μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω 

τἄξωϑεν" ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει. 

ἤχουσας ἢ οὐχ ἤχουσας, ἢ χωφῇ λέγω: 

ὦ φέλον Οἰδίπου τέχος, ἔδεισ᾽ ἀχοὺ- 

σασα τὸν ἁρματόχτυπον 

ὄτοβον, ὅτε τε σύ- 

ργες ἔχλαγξαν ἑλέτρογοι, 

ἑππιχῶν τ᾽ ἀύπνων 

πηδαλίων διὰ στόμα 

πυριγενετᾶν γαλινῶν. ' ᾿ 

ΕΤ τί οὖν, ὃ ναύτης ἄρα μὴ ᾽ς πρῷραν φυγών 

πρύμνηϑεν ηὗρεν μηχανὴν σωτηρίας. 

νεὼς χαμούσης ποντίῳ ἐν χύματι; 
νν ἤ ἣ Ύ ΡΨ 5 

. απίϊοιν. 1. ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλδον ἀρ 19 

181. τὸν ἐχ δήμου λευστῆρα μόρον. 188. τοὺς πολέτας δη- 

λονότι ϑορυβοῦσα. 186. ἀπολογοῦνται διότι ἐθορύβησαν. Ι 198. 

σύριγγες τὰ ξύλα 
ἐνῷ τοῦ τροχοῦ δια- 

περαιούμενα. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι μέγα, τὸ δὲ 

ρον, ἄλλο δ᾽ αὖ τοῦ δευτέρου μιχρότερον, λόγον ὅν 

συρῶγων ἐπέχοντα (τη}). -- ἑλίτροχοι: περὶ ἃς ἑλίσσονταε οἱ [ῃΡ- 

χοέ. 189. τῶν μὴ ἐώντων με ἠρεμεῖν (61... 198. μηχανὴν 

σωτη(ρίας): οὐκοῦν οὐδὲ ὑμεῖς μηχανὴν σωτ γρίας προ 54 

ριοῦσαι τα}) τὴν πόλιν εὑρήσετε. 196. προτρέχουσα τῶν ἄλλων 

(ὐἷ). --- βασιλικά, παρὰ τὴν ἀρχήν. 

- ’ 

τὰ μέσον τοῦ περιφερους ξύλου ὲ 

τερον μικρότε- 

τῶν αὐλῶν τῶν 

180. διοέσεται ο]. ΗδθΒΥΟΝ. διοίσεται: διαχριϑήσεται ἀροτῆρα ον 

181. φύγεν οοΥτ. ἰπ φύγης Μ. 186. τὸν ΘΟΥΤ. ὁΧ τῶν Μ. Ιδ8685ᾳα. ἴοτί. ἄρ- 

δὲ 
“. , 

1817. ὅτε τοο.: ὅτε ΝΜ. 188. ἐχλαγξαν (δὲ βΒουρ- 

19054. διαὲ πυριγενεταὶ χαλινοί 

198. εὗρεν 

Μ, ἐν χύ ἰπ τᾶϑυγᾶ βου ϑὶῦ τὰ’ 

196. ἦλϑον | ἀρχαῖα Μ. 

ματόχτυπον ὄχων ὅτοβον. 

βῖ1 τὴ) Μ. 189. ἄπυον 1, ϑΔΟτη8η}. ' 

Ηοϊαβοοίῃ. 191. χαλινᾶν δηΐο οοττ. Μ. 192. πρωρᾶν ΜΝ. 

Μ, ν ογϑϑὶὺ τ}. 194. ποντέωι « « ματι 

πρὸς χύματι τθ00.; ἴοτί. σαλεύματι. 

ΒΕΡΤΕΝ ΑΡΥΕΕΒΌΚ ΤΗΒΒΑΞΒ. 

χαῖα βρέτη, πίσυνος ϑεοῖς, 

νιφάδος ὅτ᾽ ὀλοᾶς 

νειφομένας βρόμος ἐν πύλαις, 

δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ 

πρὸς μαχάρων λιτάς, πόλεως 

ἕν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλχών. 

πύργον στέγειν εὔγεσϑε πολέμεον δόρυ. 

οὔχουν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν" ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐχλείπειν λόγος. 

δέν. 2. ΧΟ. μήποτ᾽ ἐμὸν χατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν 

ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ 

ἀστυδρομουμέναν πόλιν χαὶ στράτευμ᾽ 
ἁπτόμενον πυρὶ δαΐῳ. 

ΕΤ. μή μοι ϑεοὺς χαλοῦσα βουλεύου χαχῶς" 

πειϑαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 210 

197. νιράδα τὸ τῶν πολεμέων ἔϑνος (πλῆϑος 5080]. Τ60.). --- 

τὴν λίϑων σύρροιαν ()) (πη). 201. ἦα τὴν ἑαυτῶν ἀλκὴν ὑπὲρ ἡμῶν 

ἔχοιεν οἱ ϑεοί. 202. πύργον στέγειν εὔχί(εσϑε): τοῦτο εὔχεσϑε, 
διαμένειν ἡμῶν τὰ τεέγη ἁπλῶς (ἀσφαλῶς 56}0]. τ66.) ὥστε τὸ δόρυ 

στέγειν καὶ ἀπείργειν τοὺς πολεμέους. 208. εἰς τὴν Τροίαν γὰρ 

τοιοῦτόν τι ἐφαίνετο (τη). 204. ἐστὶ (6]. πη}). 206. μήποτ᾽ 

ἐμὸν κατ᾽ αἰῶ(να): μηδέποτε, φησέν, ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ βίου καταλεέποιεν 

τὴν πόλιν οἱ ϑεοί. εὑρὼν δὲ ὃ Αἰσχύλος παρὰ τῷ (τὸ τὰ) ᾿θμήρῳ τὸ 

»ϑεῖον δύσονται ἀγῶνας (Π᾿ 298), παρὰ γοῦν τὸ εἰς τὸ αὐτὸ ἀγεέ- 
ρεσϑαι ἀγῶνα εἴρηκεν. τὴν οὖν τῶν ϑεῶν εἰς τὸ αὐτὸ συναγωγὴν 

πανήγυριν τραγικώτερον εἶπεν. 208. γρ. τυφόμενον, οἷον καιό- 

μενον πολεμέῳ πυρέ. 210. πειϑαρχέα γάρ ἐστι τῆς εὐπραί(ξίας): 

- 

196. ἔογί. ϑεοῖς τε κέσυνος. 198. νειφομένησ ΜΝ. 200. πόλεως 

ἀοΙού Ηθίτηβοθίῃ. 208. οὔχουν Μ, οὐχοῦν τηῖ. ΟΠοΥΐ ποίδηηι ᾿γδοῆχίὶς 
οὐ δηίθ ἀλλ᾽ Ἐϊ6οΟ]18 ποίδη) ΒΌΡΟΥΒΟΥ Ρ510 ΤῊ]. 204. πόλεος Τθ6006.: πό- 
λεως Μ, ἐχλιπεῖν δηίθ οογγθοίπσδῃ Μ. 205. ῬΑΓΑΡΥΔΡ 8 ργδθῆχϑ 

ἷη Μ. λἀέποε τθοο.: λεέποι Μ. 207. στράτευμ᾽, στ. πῃ τᾶϑυγδ, Μ. 
20754. ἴογί. πόλιν δαΐῳ ὃ᾽ ἁπτόμενον πυρὲ πύργωμα. 209. Ρᾶγδρτδ- 

Ῥδαπι ργδοῆχίὶ Μ, Ἐπ 600115 ποίδηι δ. τὴ. 

᾽ τα ΟΕ, Δ. ταν δ τα» τυ." ονο τ ούνκς 

Ὡς 
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μήτηρ, γηνὴ σωτῆρος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

απίϊείν. 2. ΧΟ. ἔστι" ϑεοῦ δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς χαϑυπερτέρα᾽" 

πολλάχι δ᾽ ἐν χαχοῖσιν τὸν ἀμήχανον 

χἀχ γαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 

χρημναμενᾶν νεφελᾶν ὀρϑοῖ. 

, ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστί, σφάγια χαὶ χρηστήρια 

ϑεοῖσιν ἔρδειν, πολεμίων πειρωμένοις" 

σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν χαὶ μένειν εἴσω δόμων. 

διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον, 

δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 

τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

οὔτοι φϑονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 

ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ χαχοσπλάγχνους τιϑῇς, 

εὔχηλος ἔσϑι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

πάνυ λαμπρῶς ὃ Αἰσχύλος τὴν πειϑαρχέαν μητέρα τῆς εὐπραξίας 

ὠνόμασεν, ἐμφαίνων ὅτι καλόν ἐστι τὸ πειϑαρχεῖν" πειϑόμεναι γὰρ 

καὶ αἱ πόλεις τοῖς χρατοῦσιν ἑστᾶσιν. τινὲς δὲ ἀντὶ τοῦ εὖ πράσ- 

σειν. σωματοποιεῖ δὲ τὰ πράγματα. -- γνώμη. 211. λεέπει Διός, 

γυνὴ Διὸς σωτῆρος. -- σωστικῆς (τι). --- οἰκείως ἔχουσα πρὸς τὸ 

σώζξεσϑαι. 216. χρίμναμεναν νεφέ(λαν): τὸν μὴ δυνάμενον ἑαυτῷ 

μηχανήσασϑαι καὶ βοηϑῆσαι ὁ ϑεὸς ὀρϑο. 2160. τὰ εἰς χρῆσιν 

χαὶ ϑυσίαν ϑύματα (61.). 218. τῇ γυναικέ. 219. λεέπει δι᾿ 

ἐπικουρίαν. 291. ἣ ἀπὸ σοῦ μέμφις (μι). 422. τὸ τιμᾶν τοὺς 

σώξζοντας ϑεούς. (221) οὐδεὶς ταῦτα ὁρῶν ἡμᾶς ποιούσας μισή- 

σειεν (ἄν). 

211. γύναε Υθ0. 912. ϑεοῦ Μ, οἱσ 5ΌΡΟΥΙΒΟΙ 50 τη. ϑεοῦ οἰΐδιη 

Μδυοθ πη. υἱἱ. Τῆσο. ὃ ὅ. 9218. χαχοῖσι Μ. τὸν 6Χ 50}0]. Οδηίογ: τὰν Μ 

οἱ Μδιοπαθ. 214. χαὶ γαλεπᾶς ΜΑγΟΘΙ]ΐππι5, τϑοίθ αἱ νἱάθίαγ. (1 6πὶ 

ὅπέρ τε). 91ὅ. χρημναμενᾶν νεφελᾶν Ἠοτηδηη: χριμναμένᾶν νεφέ- 

λᾶν Μ, χρημναμέναν νεφέλαν ταῦ (οἱ ΜδΊοΘ  Ϊ Π08). 216. τόδ᾽ ΝΑΡΘΥ. 

ων . 

211. ἔρδειν Μ. πειρωμένοισ (ων 5βοτίρδὶ( τι) Μ. 218. ΒΟ. θΘπαυ1 

σοὲ 6Χ 5080]. 219. νεμόμεϑ᾽ τοοο.: νεμόμεσϑ᾽ Μ. ἀδάματον ῬδυΥ: 

ἀδάμαντον Μ. 22]. τίς Ηοδίι: τέ Μ. 223. τιϑεῖσ Μ, τιϑῆσ τα}. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑὉΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

απἰίείτ. ὅ. ΧΟ. ποταίνεον χλύουσα πάταγον ἄμμιγα 
ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀχρόπτολιν, 
τέμιον ἕδος, ἱχόμαν. 

. μή νυν, ἐὰν ϑνήσχοντας ἢ τετρωμένους 
πύϑησϑε, χωχυτοῖσιν ἁρπαλίζετε" 
τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσχεται, φόνῳ βροτῶν. 

ΧΟ. καὶ μὴν ἀχούω γ᾽ ἱππιχῶν φρυαγμάτων. 
ΕἼ. μή νυν ἀχούουσ᾽ ἐμφανῶς ἄχου᾽ ἄγαν. 
ΧΟ. στένει πόλισμα γῆϑεν, ὡς χυχλουμένων. 
ΕἼ. οὐχοὺν ἔμ᾽ ἀρχεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 
ΧΟ. δέδοιχ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 
ΕἼ. οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς χατὰ πτόλω: 
ΧΟ. ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 
ΕἼ. οὐχ ἐς φϑόρον σιγῶσ᾽ ἀνασγήσῃ τάδε: 
ΧΟ. ϑεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 
ΕἼ. αὐτὴ σὺ δουλοῖς χἀμὲ χαὶ πᾶσαν πόλωι. 
ΧΟ. ὦ παγχρατὲς Ζεῦ, τρέφον εἰς ἐγϑροὺς βέλος. 

ἣΝ 225. πρόσφατον (τηϊ). 226. τὴν ἀχρόπολειν τέμεον ἕδος. 229. 
μὴ ἁρπάσητε τὸ (]. τῷ) ϑρηνεῖν,. 2380. ταῦτα νόμιμα Ἄρεως. 282. 
χἂν ἀχούῃς, προσποιοῦ μὴ ἀκούειν. 288. ὡς χυχλούντων τὴν 
πόλιν τῶν πολεμέων σείεται, φησώ, ἡ ἡμετέρα γῆ. 281. ὦ ξυν- 
τέλεια: τὸ χοινὸν ἄϑροισμα τῶν ϑεῶν, μεταφορικῶς. κυρέως γὰρ 
ἢ τῶν στρατιωτῶν ἄϑροισις τέλος γὰρ τὸ τάγμα. Ὅμηρος" »ἐλϑεῖν 
ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος« (Κ' 66). 289. ϑεοὲ πολῖται: τοὺς ἰδέους 
χαὶ πατρῴους ἐπικαλοῦνται ϑεούς, μὴ εἰς δουλείαν ἐμπεσεῖν. 240. 
ϑρηνοῦσα δῆλον ὅτι καὶ χράζουσα σὺ ἡμᾶς δούλους ποιεῖς. 241. 
βέλος νῦν τὸν πόλεμον. βέλος δὲ πᾶν τὸ βαλλόμενον. 

᾿ 226. ποτίφατον Ἡρϊτηβοοίῃ. χλύουσ᾽ ἀνάμιγα (ἀνάμιγα τ60.) πάταγον 
Ῥεῖθη. 220. ἀχρόπτολιν Ῥογβοπ: ἀχρόπολιν Μ. 228, μὴ νῦν οἱ ϑνή- 
σχοντασ Μ. 232. μὴ νῦν Μ. 5238 .---260. ρδγαρταρηὶ ργδθῆχϑδο ἰῃ Μ 
18] απιοᾶ 299 οἱ 248 οἰΐδιη ὁμουὶ ποίδπι δ ἀβουί ρβὶξ ἢ. 888. πέποιϑ᾽ δρρῖον 
Βορίῃ. 298. φόνον Μ, φϑόρον τη]. 
Ομ ου] οἢ. πόλιν τοοο.: πτόλιν Μ. 

240. χαὶ σὲ χαὲ πᾶσαν 
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ὦ Ζεῦ, γυναιχῶν οἷον ὥπασας γένος. 

μοχϑηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 

παλινστομεῖς αὖ ϑιγγάνουσ' ἀγαλμάτων; 

ἀφυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 

αἰτουμένῳ μοι χοῦφον εἰ δοίης τέλος. 

λέγοις ἂν ὡς τάχιστα, χαὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 

σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. 

σιγῶ σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐχείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέϑεν. 

χαὶ πρός γε τούτοις, ἐχτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων, 

εὔχου τὰ χρείσσω ξυμμάχους εἶναι ϑεούς. 

χἀμῶν ἀχούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 

ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενῆ παιάνισων, 

944. δυσφημεῖς καίτοι τῶν ἀγαλμάτων ἐχομένη. 945. ὑπὸ 

φόβου συναρπάξομαι. 2460. γρ. λόγον. 941. λέγοις ἂν ὡς 

,᾿᾽ ΄ ᾿ , ᾿ εἰ ΄ - 

τάχ(ιστα): λέγε, φησέ, ταχέως, και ἐὰν δυνατὸν ἢ. γνώσομαε σιγᾶν, 
΄ ᾿ Ν ; - 4 

ἐν" γνώσομαι, φησίν, εἰ δυνατόν μοε ποιξίν ἐστιν ὃ χελεύεις. 
ἢ ὑπακούε 

449. οὐχ ἁπλῶς ἐσίγησεν, ἀλλὰ μετὰ φόβου. “-- 

ἐπὶ τοῦ παρόντος, φησέ, σιγῶ" σὺν ἄλλοις γὰρ τὸ εἱμαρμένον πείσο- 

μαι. 250. τοῦτο μᾶλλον ἢ τὰ προειρημένα ἐπαινῶ. --- τοῦτ᾽ ἀντ᾽ 

ἐχείνων: ἀνδ᾽ ὧν ἄλλων δυσφήμων εἴρηκας τοῦτο μᾶλλον παρὰ σοῦ 

αἱροῦμαι. 54. ὀλολυγμὸν ἱερόν: διέστειλεν τὸν ὀλολυγμὸν τοῦ 

παιῶνος. ὥσπερ (καὶ Υἱοί.) γὰρ μόνῃ τῇ ᾿Αϑηνᾷ, δαίμονι οὔσῃ πολε- 

μικῇ, ὀλολύζουσι, τοῖς δὲ ἄλλοις ϑεοῖς παιωνέζουσιν. ὃ γοῦν ποιητής 

φησιν ἐπὶ τῶν Τρωϊάδων" »αἱ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿Αϑήνῃ χεῖρας ἀνέσ- 

χονε (Ζ 801), καὶ ἐπὲ τῶν “Ελληνίδων - »ναὲ δ᾽ ὀλόλυξαν ϑυγατέρες 

τε νυοΐ τεε (γ 450). ἡ δὲ διάνοια ἁπλῇ" φησὶν οὕτως, κἀμοῦ, φησίν, 

εὐχομένου ἀκούσασα" πῶς δέ, ἐπιφέρει. νικήσας φησὶ τρόπαια ἀνα- 

ϑήσει ναὐτοῖϊς (Ἰ. αὐτὸς) τοῖς ϑεοῖς καὶ ϑυσίας ποιεῖν (ποιήσειν Ὑ]ὶοί.)" 

οὗ γὰρ ματαίας οὐδὲ γυναικείας εὐχὰς ἐπιτελέσω, ἀλλὰ παρὰ ταῖς 

ϑυσίαις δεῖ σε ὀλολύζειν, ὡς ἔϑος “Ελληνεκόν. 

σιγῶ, σὺν ἄλλοις: 

947. χαὲὶ τότ᾽ Μοΐποκο. 949. σπείσομαι Μ, σπ ἷῃ π τηυΐδυῖξ πα. 

952 ἀοϊοὶ ὙΥ 61]. ῳῦ8. ἀχούσασ Μ. φῦ4. ἱρὸν Ὀἰπάοτί. παιώνει- 

σον Μ, ὠ ἴῃ α υἱ νἱάοίαν τιαίανὶ τηΐϊ, 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞΒ. 

“Ελληνιχὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς, 

ϑάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιων φόβον, 

ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς, 

πεδιονόμοις τε χἀγορᾶς ἐπισχόποις, 

δίῴρχῃς τε πηγαῖς, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνὸν λέγω, 

εὖ ξυντυχόντων χαὶ πόλεως σεσωμένης, 

μήλοισιν αἱμώσσοντας ἑστίας ϑεῶν, 

ταυρὀχτονοῦντας ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 
9 ϑήσειν τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσϑήμασι 

λέψυρα δαΐων δουρέπληγδ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 

στέφω πρὸ ναῶν πολεμίων δ᾽ ἐσθϑήματα. 260 

26. ἐνθουσιαστιχῆς. --- ϑυστάδος : τῆς παρὰ ταῖς ϑυσίαις γινο- 
μένης, ἀφ᾽ ἧς ἐνέοτε καὶ ἣ βάκχχη. σημαίνει γὰρ καὶ τοῦτο καὶ 
τὴν καϑαρὰν ἐσθῆτα, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ. ἢ. ἧ νενόμισται τοῖς Ἕλ- 
λησιν ἐν μάχαις " ἢ, ὡς νενομισμένον “Ἕλλησιν παρὰ τὰς ϑυσίας ὁλο- 
λύξειν. 260. ϑάρσος φίλοις: τὸ γὰρ εὔχεσϑαι τοῖς ϑεοῖς ϑάρσος 

ἐμποιεῖ τοῖς φέλοις. πολέμιον δὲ φόβον τὴν ὀλολυγὴν ἐξηγήσατο ἐν 
Ψ »λύουσα πολέμιον φόβονε. -- διὰ τῶν τοιούτων εὐχῶν λύουσα 
τὸν τῶν πολεμέων φόβον. 259. οὐδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω: ἀντὶ 
τ», σὺν τῷ Ἰσμηνῷ. κατὰ σχῆμα δὲ ἣ φωνή, οἷον, λέγω ὅτι σὼν 
τῷ ᾿Ισμηνῷ. ϑύώω οὖν αὐτοῖς πᾶσι, τῶν πραγμάτων εὐτυχῶς ἀπο- 
βάντων. ἄλλως. καινῶς εἶπεν, οὐκ ἀριϑμῶ τὸν ᾿Ισμηνόν, ὡς 
δήλου ὄντος ὅτι τιμᾶται καὶ ἐγγράφεται τοῖς τιμωμένοις 262. 
λείπει ἡμᾶς, ἡμᾶς ἐπεύχομαι. 2608. ϑήσειν τρόπαια: παρατηρη- 
τέον ὅτι οὐδέπω ἦν ἣ τῶν τροπαίων ὀνομασία κατὰ τὸν ᾿Ετεοκλέα" 
ὥστε ἀνεβέβασε τὰ κατὰ τὸν χρόνον ὃ Αἰσχύλος. --- ἐσθήμασιν ἐσ- 

ϑήματα ἀναϑήσω πρὸ τῶν ναῶν τὰ λάφυρα. 

269. ᾿Ισμηνὸν ϑοβαρί (ΑἸ ΓΘΒΟμΐο δαοίογο): ἔσμινοῦ Μ, ἐσμηνοῦ τη. 
200. σεσωμένης ΒΟΙΡ51: σεσωισμένησ ΝΜ. 261. αἱμάσσων τόϑ᾽ ἘΪϊίΒΟἩ]. 
2602 --- 266 Πᾶθο ροπυίΐπδ νἱἀθηίαγ: λάφυρα δάων δουρίπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 

στέψω πρὸ ναῶν, πολεμίων ἐσθϑήματα. 2609. τρόπαια οἱ ἐσθήμασι 
(-« μὰ τη) Μ, 204. δουρίπηχϑ᾽ Ὀϊπάογῇ. 20δ. ΒΌΡΘΙ δ᾽ 80 11Ρ- 

Βὶΐ τ τη. γερὰ πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα οταϊίὰπί ἄπο ΣΘ6Ο., ἰού ὙοῚ- 
ΒῸΠῚ ὈΙΘΙΪΑ 6 ΓΘΟΟ. 

τ ροἔοἕοἕΨἔἐνσνΨἝἔοΕςνμ ΡΜ ΟΝ 

νον πεν ίσης φ ευφοσσιν 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

τοιαῦτ᾽ ἐπεχύου μὴ φιλοστόνως ϑεοῖς, 

μηδ᾽ ἐν ματαίοις χἀγρίοις ποιφύγμασιν" 

οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον " 

ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρας ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 

ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 

εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών, ' 

πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε χαὶ ταχυρρόϑους 

λόγους ἱχέσϑαι χαὶ φλέγειν γρείας ὕπο. 

μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει χέαρ" 

γείτονες δὲ χαρδίας 

μέριμναι ζωπυρωῦσι τάρβος 

τὸν ἀμφιτειχῆ λεών, 

δράχοντας ὥς τις τέχνων 

ὑπερδέδοιχεν λεχαί- 

2601. οἷον ἐχφοβήμασι τοῖς δυναμένοις πραζ τὰν ἀρ κἘγμῤ ἢ 

269. ἣ ἐπί πρὸς τὸ ἐχϑροῖς. --- ἐγὼ δ᾽ ἐπ ἄνδρας: ἐγὼ δὲ τῇ 

ἐμαυτῷ ἄλλους ς΄, ὥστε ἐστὶν αὐτὸς ἔβϑομος. κεϑαῤῥνο: τοῖς {τῷ 

λεμέοις ποιήσομαι ταῖς ἑπτὰ πύλαις, (καὶ ἸΘΘΓΙΙ π᾿ ἜἜΚΑΝ - ; 

τάξαι λοχαγοὺς πρὶν ἢ τὰ πράγματα κατεπείζῃ, νὐχϊμὴ ΐ ἐμ πῇ 

συχνῶν ἐξάγειν τὸ στράτευμα. 5:5. τοὺς συνεχεῖς Ἔνθεν τῇ 

τας τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν ἔξοδον. 218. ἐνάκτοσθαι (ΘΙ. νὰ ̓" Σ 

ὃ νοῦς" μέλει μοι, φησίν, ὧν εἶπεν ὃ Ἐτεοκλῆς, ἀλλ ς ν Ἂς ζε ̓ 

βοὸς οὐκ ἠρεμεῖν με ποιεῖ καὶ ἡσυχάζειν: εὐ ὰ ἀρὸγοραὶ ῳ ; , 

δ(ίας): αἱ δ᾽ ἐν τῇ καρδίᾳ μέριμναι ἀνάπτουσι τὸν ἕν ἐμοὶ ν᾿ " ̓᾿ 

καρδία μου. φησέ, δέδοικε τὸν πολωρεῦυντα παροδνε δρά πϑὸῃ 

ὑπὲρ τῶν νεοσσῶν πελειάς. 219. νον. μια τ γόἠῥ, κερί ᾿ 

ἐπὶ τῆς καλιᾶς. ταύτην γὰρ λέχος εἶπεν. οἷον τῶν (τὸν 

ἔ 

2607. ποιφύγμασιν τθοῦ.: ποφ' κ « γμασιν. τηῦΐ. 1η ρον ς 

268. κάλλοιν ([πογαὶ χαλλων) ταί. ἱπ μᾶλλον Ν. : 215. ΡΡῪΝ ρο 

τϑυγα ΒΥ ρβὶς τὴ}}) Μ. 974. ὑπνώσει Μ., σ ἴηβοσιμν τὰ κ κα το 

χαρδίας βροπᾶσυχμῃ οἴδοὶξ αὐ ΒΌΡΡ]. 74, 807. » 218. νὑθκαβο Ν᾿ φξροαὶ 

δράχονταδ᾽ Μ. 279. ὅπερ δέδοιχε Μ, εἴ ἴῃ ΥΓΑΒΌΓα ΒΟΙΊΡΒΙ ᾿ 

χαίων ΤΔΟΒτηδηη: λεχέων Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 

ων δυσευνάτορας 
πάντρομος πελειάς. 
τοὶ μὲν γὰρ ποτὲ πύργους 
πανδημεὶ πανομιλεὶ 
στείχουσιν " τί γένωμαι; 
τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν 
ἰάπτουσι πολέταις 

γχερμάδ᾽ ὀχριόεσσαν. 
παντὶ τρόπῳ, Διογενεῖς 
ϑεοί, πόλιν χαὶ στρατὸν 
Καδμογενῇ ῥύεσϑε. 290 

απἰϊδέν. 1. ποῖον δ᾽ ἀμείφεσϑε γαίας πέδον 

ὡρισμένῳ τόπῳ μενόντων καὶ μήπω δυναμένων ἵπτασϑαι. δυσευνή- 
τορας δὲ δυσευνήτους. διὰ τὸν φόβον τοῦ δράκοντας. πάντροφον 
δὲ τὴν πελειάδα φησίν, ὅτι πάντα τὰ ὄρνεα ἅπαξ τοῦ ἔτους τέκτει, 
ἣ δὲ περιστερὰ ἀεί: διὸ ἀνάκειται τῇ ἡφροδέτῃ. περιστερὰ δὲ εἴ. 
βηται ἣ περισσὰ ἐρῶσα, πλεονάζοντος τοῦ τ κατὰ τὸ μέσον. 282. 
οἱ πολῖται (61]. πη1). 284. τῆς τύχης δηλονότε (61... 28δ. ἀμ- 
φιβόλοισιν: πάντοϑεν βαλλομένοις" ἢ ἀμφοτέρωϑεν. 2860. ἐάπτου- 
σιν: μετὰ βλάβης βάλλουσιν ἐπιπέμποντες τοῖς πολέταις μου τὴν 
ὀχριόεσσαν γερμάδα. 287. τραχεῖαν (11). 290. ἀπὸ Καάδ- 
μου γὰρ οἱ θηβαῖοι. 291. ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε (ἀμείψασϑε «ηΐο 
ΟΟΥΤ.) γαίας πέδ(ον): ἀντὶ τοῦ ποῖον οἰκήσετε δάπεδον ἐντεῦϑεν με- 
ταστάντες; εἴρηται δὲ χαὶ ἐν Ξοανηφόροις Σοφοκλέους ὡς οἱ ϑεοὶ 
ἀπὸ τῆς Ἰλίου φέρουσιν ἐπὶ τῶν ὥμων τὰ ἑαυτῶν ξόανα, εἰδότες 
ὅτι ἁλίσχεται. ἐὰν ταύτην, φησέ, τὴν γῆν προδῶτε τοῖς πολεμώοις, 
ποίαν βελτέονα αὐτῆς εὑρήσετε: 

ει α 
280. δυσευνάτορας Βοίμθ6; δευσευνήτορασ (ει εἰ α ΒῈΡΘΥΒΟΣ ΡΒ Ὁ 11) 

φ ΜΝ. 2805ᾳ. λ» Ι τρομοσ (ἣ 5. ΡΘ βου ρβὶς τ}, φ τ) Μ, ἁ οπξειηέ 
Γθ06. (πάντροφος Ἰορογαπί οἰΐδπη ΤΖοίζος δᾶ ΓΥΘΟΡΙΓ. 87 οἱ Ἐπβίδιῃ. δᾶ 
Ηομῃ. Ρ. 1602, 7). 288. πανδημεῖ πανομίλεϊ Μ. 28ῦ. τε δηΐθ ΘΟΥΤ. 
Μ, 287. ὀχρυόεσσαν Μ, υ ἷἰπ ε τηπίανἰξ Τὴ], 288. διογενα Μ,: 
εἶσ ἴῃ ΥΑΒΌΓ, ΒΟΡΙ ΡΒ]: πη. 291. ἀμείψεσϑε ἴδοϊξ οχ ἀμείψασϑε τη]. 



ΑἘΒΟΗΥ͂ΙΙ 

τᾶσδ᾽ ἄρειον, ἐχϑροῖς 
᾿ ᾽ Ἴ 

ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ αἴαν, 
- » 

ὕδωρ τε Διρκαῖον, εὖὕ- 
’ 

τραφέστατον πωμάτων 

ὅσων ἵησιν ἴοσει- 

δᾶν ὃ γαιάοχος 

Τηϑύος τε παῖδες. 

πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχοι 
’ - ᾿ ν 

ϑεοί, τοῖσι μὲν ἔξω 
᾽ 

πύργων ἀνδρολέτειραν 

χαταρίψοπλον ἄταν 

ἐμβαλόντες ἄροισϑε 

χῦδος τοῖσδε πολίταις, 

χαὶ πόλεως ῥύτορες 
, ᾽ 

εὔεδροί τε στάϑητ 

ὀξυγόοις λιταῖσιν. 

ὴ , ᾽: οἷον 
4292. ἄρειον πεδίον προείρηται. 298. τὰν ΜΡ Ἂ ̓ , 

ἱ ͵ : - , Ξ ᾿ ω. 

ὴν εὔγειον ταύτην καταλείψαντες εἰς τίνα χωρήσετε: Β 

Ἀ σ., τῦο ὑγρᾶς οὐσίας δεσπότης Ποσειδῶν, 
σειδῶν ὃ γαιήοχ(ος): ἢ ὅτι τῆς ὑγρᾶς 

ἤ ΐ { ἀφ᾽ ὧν οἱ χεέμαρροι. 298. 
ἢ ὅτι ἐχ τῆς ϑαλάσσης οἱ ὄμβροι, ἀφ σὺν, 

ποταμοί, ὡς ἀπὸ τοῦ ὨὨχεανοῦ χαὶ Τηϑύος ἀδελφῆς αὖτο ᾿ 

ν διὰ ταῦ ταῦτα 
299. πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχ(οὴ): ἀντὶ τοῦ διὰ ταῦτα. πρὸς τι 

,Ψ 
, 

β᾿ 

Ἶ γ΄ κοῖς μὲν ἔξω τοῦ τείχους Ἀχαιοῖς ἄτην ἐμποιῆ 
γάρ, ὦ πολῖται ϑεοί, τοῖς μὲν ἔξω Ὕ , πμρᾷ 

ιν ἤ } “- 

σατε. ὥστε αὐτοὺς τὰ ὅπλα ῥῖψαι" τούτου δὲ γενομένου πρὸς κᾳ 

' Ὕ υ , ς τῆς πόλεως 
πάνυ ἂν ὑμνοῖσϑε παρὰ τῶν πολιτῶν. 806. φύλαχες τῆς ᾿ 

ὕεδροέ ὕεὸδ ἰϑητε. συναπτέον τὸ (1. τῷ) 
(π}) 806. εὐεδρδέ τε: εὐεὸροι σταθητε. σρϑήνντι 

ι 
ΠΧ 

᾿ - - τὰ 

ποῖον ἀμείψεσϑε γαίας πέδον. 8017. ὀξυγόοις λιτ(αῖσιν) 

ὀξυϑρηνήτους λιτὰς ἡμῶν. 

᾿ ξ 291 
2945: εὐτραφέστατον τοῦο.: εὔτρεφε Ἰ στατον Μ. 296 οἱ 

ν 

ἴπ πὸ γοῖβϑὸ Βαροὶ Μ. 802. χαταρίφοπλον Μ, καὶ τὰῤίψοπλον τι, 

ῆ πρνώνω , 

ἥρα, ῥίψοπλον ἸμΟΥ ΗΚ. 806. ῥυτορεσ (ἢ 5οτρβὶύ τα!) - νηρᾶςς τε 

»ᾺΝ τὺ ΒΊΊΒ0ΒΙ. 408 ----301. χαὲ.. δὔεδροι] τε . .- Λιταίσιν Ἀ.. 

806. το Μ, ς ἰπ τϑαγδ βου ρβι ταῖ, 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 

είν. 2. οἰχτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν 
᾿Δίδᾳ προϊάφψαι δορὸς ἄγραν, 
δουλίαν Φαφαρᾷ σποδῷ 
ὃπ᾽ ἀνδρὸς ᾿“γαιοῦ ϑεόϑεν 

περϑομέναν ἀτέμως. 
τὰς δὲ χεγειρωμένας ἄγεσϑαι, 
ὃ ἔ͵ νέας τε χαὶ παλαιὰς 
ἱππηδὴὸν πλοχάμων, περιρ- 
ρῃηγνυμένων φαρέων. 
βοᾷ δ᾽ ἐχχενουμένα πόλις, 
λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου. 

βαρείας τοι τύγας προταρβῶ. 
απίϊδέν. 2. χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις ὠμοδρόπων, 820 

νομίμων προπάροιϑεν, διαμεῖφαι 

808. τήνδ᾽ ((}]. π|3). -- ἀπ’ ἸΩγύγου βασιλεύσαντος ἐχεῖ (1). 
809. διὰ δόρατος ἀγρευϑεῖσαν (6].). 810. ἀσϑενεῖ, ἐλαφρᾷ (61... 
814. διέχοφεν τὸν λόγον τῷ ϑρήνῳ. 815. ἑππηδὸν πλοχά(μων): 
ἱππηδὸν ἄγεσϑαι, ὑπὸ ἱππέων σύρεσϑαι τῶν πλοκάμων μετὰ ἀνάγχης" 
χαὲ γὰρ οἵ ἵπποι ἀνάγκῃ τινὶ ἕπονται. --- δέκην ἕππων (61]. πιῖ). 818. 
λείας (μι). --- πορϑουμένας. --- ἐκ πάσης συμμιγοῦς ἡλικέας (μι3). 

820. χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόπ(οις): εἰ μὲν διὰ τοῦ τ ἀρτιτρόποις, ταῖς 
νεωστὶ τραπείσαις τῆς παιδικῆς ἡλικέας καὶ ἡβησάσαις- εἰ δὲ διὰ 
τοῦ ὃ ἀρτιδρόποις, ταῖς ἄρτι δρεπομέναις. ταῖς δὲ παρὰ τὴν ἀχμήν, 
φησί, διακορευομέναις ἔσται κλαυϑμός, ἤ, ταῖς δὲ διαμειβούσαις τὴν 
τῆς αἰχμαλωσίας ὁδὸν ἔσται δάκρυα. --- ὠμοδρόπων: ὑπὸ τῶν ὠμῶς 
αὐτῶν δρεπομένων τὴν ἥβην πρὸ τῶν νομόλων γάμων. 821. δια- 
δέξασϑαι τὴν στέρησιν τῶν οἰκημάτων. 

809. ἀΐδα Μ, ἀΐδαι τα. 
ει 

χεχηρωμένασ Μ (ει ΒαΡΟΥΒΟΙΙρΒὶς 1η1). γογβυυμ 818 ---19 οἱ 828 --- 8] 
Ἰοοβ Ῥϑυτηίδηα5 νἱἀθίυγ. 816. ἑππηδὼν δηΐθ τᾶ8. Μ. περε Μ, πε- 

910. δουλέίαν τρο.: δουλείαν Μ. 918, 

ἢ εὐδι 
ῥιρ τὰ. 918. λαΐδοσί(η ΒΌΆΡΘΙΒΟ. 121) Μ, 820. ἀρτιτρόποισ (4 
ΒΌΡΘΓΒΟΥ, τη) Μ. 

» 



ΑΕΘΟΗΥΙΙ 

δωμάτων στυγερὰν ὃδόν --- 

τί; τὸν φϑέμενον γὰρ προλέγω 

βέλτερα τῶνδε πράσσειν᾽ ---, 

πολλὰ γὰρ, εὖτε πτόλις δαμασϑῇ, 

ὃ ἔ, δυστυχῆ τε πράσσει. 

ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύ- 

ει, τὰ δὲ πυρφορεῖ" 

χαπνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν. 

μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεὶ λαοδάμας 

μιαίνων εὐσέβειαν "ἄρης. 

χορχορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, ποτὶ πτόλιν δ᾽ 

δὁρχάνα πυργῶτις. 

πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται" 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι 335 

828. τέ τὸν φϑέμε(νον): τέ γὰρ δεῖ πολλὰ λέγειν; ὃ προτεϑνη- 
ξ ΄ ' ΄Ζ 

χὼς εὐτυχῶς πράσσει πλέον τοῦ ζῶντος. οἱ τελευτήσαντες, φησί 

((. φασέ), καὶ μὴ τοιαύτης πειραϑέντες συμφορᾶς ἄμεινον ἡμῶν πράτ- 

828. χαέεταιε (τη). τουσιν. --- περισσά (ΒΌΡΕΥ πρὸ 580Γ. πη}). 
880. λαο- 829. γαλεπώτερος γὰρ ὃ χαπνὸς ἐν ταῖς πορϑήσεσιν. , 

δάμας: κυρίως τὸ ἐπίϑετον Ἄρεως εἴρηται. 882. ταραχαΐί. χκε- 

κωμῴδηται δὲ ἣ λέξις (ον. Ατὐἰδίορῃ. Ῥδο. 991, [.08. 491, Νυῦ. 887). 

838. φυλακή (61].) -- ὁρκάνη τὸ ϑηρατικὸν δέκτυον, ὃ καὶ σαργάνῃ 

καλεῖται. 884. παρὰ τὸ ᾿θμηρικὸν »ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπά- 

λιζενες (4 412) (61].). 885. βλαχαὶ δ᾽ αὐκατ(δεσσαι): δ τ 

ἄσημα φϑεγγομένων νέων τὴν βληχὴν ἔϑηκεν. ὥσπερ, φησί, τὰ 

νεογνὰ οὐδέπω τὴν φωνὴν ἔναρϑρον ἔχοντα ἀπεγέμενα πρὸς τῶν 

πολεμίων αἱμάσσεται, ὥστε αὐτὰ ἄναρϑρον φωνὴν χαὶ ὥσπερ προ- 

βατώδη προΐεσϑαι. τὸ δ᾽ ἑξῆς, βλαχαὲ βρέμονται. 

8322, ἴοτί. ὀμφάχων τρυγερὰν δρόσον, οἷν. Ἐπιβίδί. ΟΡ ΒΟ. Ρ. 95, 

οϑ οἂ. Ταῖοὶ ἐν μετοπώρῳ γὰρ οὗ μόνον χαινόν, ἐὰν ὡς ἢ παροιμέα ἄν- 

ϑὸς ἀναφυῇ, ἀλλὰ χαὲὶ ἐὰν χατ᾽ Αἰσχύλον ἀρτίδροπος Ἔβὴ ὅέας πονῶ 

τρυγηϑῆ. 8926. πτόλις τθο.: πόλισ Μ. 921. ἄλλος λ ον παρῇ 

βοϑίῃ. φονεύει) Μ. 829. χαπνῷ ΒΙΠΠΟΚ: ὍΝ Θ Μ, χαπνῶι δὲ τι. 

χαιὶ 

332. πτόλιν ἀοΙοὶ ΗοΥΤΏΔΠΗ. 384, χλίνεται (χαι Βα ΡΟΥΒοΥρβὶς τ21) Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒΚ ΤΗΕΒΑΞ. 

τῶν ἐπιμαστιδίων 

ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 
ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες " 
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

χαὶ χενὸς χενὸν χαλεῖ, 
’ ΄, Ψ, 

ξύννομον ϑέλων ἔχειν, 
» “-“ δι Ὁ. Ὁ ΄ οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. 

τί ἐχ τῶνδ᾽ εἰχώσαι λόγος πάρα; 
απέϊϑίν, 3, παντοδαπὸς δὲ χαρπὸς χαμά- 

ΙΝ] Ἃ 3 ’ 7 θις πεσὼν ἀλγύνει χυρήσας" 

πιχρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλαμηῃπόλων" 
ἃ 2 »] , πολλὰ δ᾽ ἀχριτόφυρτος 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοδϑίοις φορεῖται. 

888. ὁμαίμονες: συγγενεῖς" “ἔλληνες γὰρ πάντες. οἷον μετὰ αἵ. 
ματος γινόμεναι. ἢ τῶν ὁμαιμόνων καὶ συγγενῶν καὶ ἐξ ἑνὸς γέ- 
νους. 839. συναντᾷ (μη}). 841. χοινωνόν (61... 8342. λα- 
βεῖν βουλόμενοι (61.). --- οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἔσον λε,: διὰ τούτου τοὺς 
πλεονέχτας ἐμφαίνει. ὃ γὰρ μήτε ἔλασσον αἱρούμενος μήτε τὸ ἔσον 
φαίνεται πλείονος ὀρεγόμενος. 848. τέ ἐκ τῶνδ᾽ εἰκά(σαι): τέ 
δεῖ ὑπονοῆσαι ἐκ τούτων ἢ πένϑη καὶ συμφοράς: 846. τὸν τυγ- 

ὑς 
χάνοντα. -- αἱσ (ΒΌΡΘΥ χυρήσας 501. πηῖ, απο αὐἰσϑητῶς νἱάθίαγ 
ὙΙ61110). 8460. πιχρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλα(μηπόλων): πικρὰ ϑέα τῶν 
παρϑένων ἀποσπωμένων ἐκ τῶν ϑαλάμων. 847. ἀναμεμιγμένη 
(61.). 848. ὃ καρπός ((}].). --- ἀνευφράντοις" τὸ γὰρ γάνος δά- 
νος οὗ Δωριεῖς (τι]). 849. ὡς ἐπὶ ναυαγέοις (61].). --- ἐν ῥοθέοισε 
φο(ρεῖται): ἐπειδὴ τὰ κύματα ἔσϑ᾽ ὅτε ὠφέλειαν παρέχεται ταῖς πό- 

387. ἀρτιβρεφεῖς τοοο. 998. διαδρομὰν Μ, διαδρομᾶν τηῖ. 999. 

ξυμβολεῖ (αλὰ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. π}1) ΜΙ. 841. ξύννομον γθ00.: ξύνομον Μ. 842. 
λελειμμένοι τθ66.: λελημμένοι ΝΜ. 9549. τίκ ἐχ Μ, τέν᾽ ἐχ διηΐθ ὙΘΥΒΌΓΙΩ 1]. 
τίν᾽. . λόγον οἸΐτη Πἰπάογῇ, 94484ᾳ. παντοδαπὸσ... πεσὼν | ἀλγύνει Μ. 
946. ἀλγύνει οχ ἀλγύνῃ ἴδοϊξ Μ. χυρήσας ἃοϊοὶ Ὀἰπαοτχῇ, 946. ζοχί. 
τᾶν ϑαλαμηπόλων. 849. ῥοϑίέοις τθοο.: ῥοθίοισι Μ. 

ΑἌὙΒΟΒΥ 5 εα. ὙΥ ςοΚΙεἰη. 10 

πο ον δ τ΄ Πτλν ω πο ςτἘΠὋΠὲῆππῤῤῤ ΠΡ ΒΒΒΒΒΒΒΟΝΝΟΒΒΒΒΌΟΟΟΝ θααλξ. ἐς ὐξὰρτξ- τος ἃ 

γὰρ, 



ΑΕΒΟΗΥΙ 

ὁμωίδες δὲ χαινοπήμονες νέαι 

τλήμονες εὐνὰν αἰχμάλωτον 

ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος ὡς 

δυσμενοῦς ὑπερτέρου 

ἐλπίς ἐστι νύχτερον τέλος μολεῖν, 

παγχλαύτων ἀλγέων ἐπίρροϑον. 

ὅ τοι χατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, στρατοὺ 

πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρει, 

σπουδῇ διώχων πομπίμους χνόας ποδῶν. 

ΗΜΗΙΧ. καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόχος 

εἶσ ἀρτίχολλον ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν" 860 

λεσιν, διὰ γὰρ αὐτῶν τὰ ἐπιτήδεια ἄγεται [τροπικῶς δὲ ῥόϑια εἷ- 

πεν τὰ συνεχῆ κινήματα τῶν πολεμέων], προσέϑηκχεν ἐπίτηδες τὸ 

οὐτιδανοῖς., οἷον ἀχρείοις. -- ῥοϑέοισιν: ταῖς ὑβριστικαῖς χινήσεσι 

τῶν πολεμίων. τούτους γὰρ ῥόϑιά φησιν, ἐπειδὴ πολεμοῦσιν" τὰ 

γὰρ κύματα ἐπωφελῆ εἰσιν" δι αὐτῶν γὰρ ὃ πλοῦς τὰ πρὸς τὸ ζῆν 

χομέζων ταῖς πόλεσιν. 8561. μεταστᾶσαι εἰς δουλείαν οἴσουσι τὴν 

τῶν πολεμίων εὐνήν. --- ἕξουσιν (τη). --- φέρουσαι (11ἃ πὶ. 160.). 

568. ὡς τοῦ πολέμου (πολεμέου Ἠεἰπιδοοί!) χρατήσαντος. 864. 

φόβος (τι). --- ἀντὲ τοῦ νύκτα, περιφραστικῶς (παραφρ. τα). 8δῦ. 

αὐξητικόν (τη). 867. ἀγγελέαν (τι). 868. γνόας ποδ(ῶν): μετα- 

φορικῶς εἶπεν τὰ ἄχρα τῶν ποδῶν. ἄλλως. τὸ συνεχὲς χίνημα 

τῶν ποδῶν παραβόλως γχνόας εἶπεν" τοῦ μέντοι ἄξονος τὸ ἄχρον 

859. χαὶ μὴν ἄναξ: 

καὶ μὴν αὐτὸς ὃ Ἐτεοκλῆς ἐπείγεται, ἀκουσόμενος τὰ παρὰ τοῦ ἀγ- 
τὸ ἐντιϑέμενον τῇ χοινικέδε χνόῃ καλεῖται. 

γέλου λεγόμενα, ὡς ταῦτα ἀρτίως ἀκχουσόμενος, ὥστε χολλῇσαε τῇ 

διανοίᾳ ἢ τοῖς (ἢ ὥστε . . διανοίᾳ, τοῖς ῬΔΙ6Υ) ὠσὶν ἀκούσαντα. 

860. ἐν συναφῇ ἁρμόδιον, ἢ τὸν ἀρτίως κολλώμενον. --- ὡς τὰ κατὰ 

μέρος ομοῦ ἀγγέλλοντος νῦν (π)}). 

8084. νέαε τλήμονες ΟΧ ἰηἐογργοίδιαθηίο σορϑεϊζ Βα ΟΣ. 

ΗΜΠΧ. . ὁ. ἄυσχ ποτ ο ΒΟΥ. 860. ἀρτέχολλος ῬαΙθΥ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΥ̓ΕΕΒΌΞ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

σπουδὴ δὲ χαὶ τοῦδ᾽ οὐχ ἀπαρτίζει πόδα. 
41. λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 

ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕχαστος εἴληγεν πάλον. 
Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν 
βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐχ ἐᾷ περᾶν 
ὃ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται χαλά, 
Τυδεὺς δὲ μαργῶν χαὶ μάχης λελιμμένος 
μεσημβριναῖς χλαγγαῖσιν ὡς δράχων βοᾷ" 
νοι δ᾽ ὀνεέδει μάντιν Οἰχλείδην συφόν, 
ἡμανὺν μόρον τε χαὶ μάγην ἀφυχίᾳ. 
ἀρυδ ἀυτῶν τρεῖς χατασχίους λόφους 
σείει, χράνους γαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δ᾽ ἔσω 
γαλχήλατοι χλάζουσι χώδωνες φόβον. 
ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπέδος τόδε, 
φλέγονϑ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον" 81ὅ 
λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάχει, 
πρέσβιστον ἄστρων, νυχτὸς ὀφϑαλμός, πρέπει. 

[ 861. σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ(ε): ἣ τούτου δὲ σπουδὴ οὔπω τέλος 
ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπείγεται" τὸ γὰρ ἀπηρτισμένον χαὶ τέλος ἔχει, μεϑ᾽ ὃ 

» 

οὐχ ἄλλο πραχτέον. 802. εἰδὼς εὖ λέγοιμέ σοι ἄν . ΡΝ ' ᾿ 864. 
Τυδεὺς μὲν ἤδ(η): αἰδεσϑεὶς τὰ ᾿θμηρικὰ ἐγκώμια πρῶτον αὐτὸν 
καταλέγει ὃ Αἰσχύλος. --ὀ Προιτίς ὀξυτόνως. 
παρὰ τὸ λέπτω. 

: 8617. ἐπιϑυμῶν, 
᾿ πΝ 868. τότε γὰρ μάλιστα μέμηνεν. 869. τύπτει 

(π|}). --- τὸν ᾿Δμφιάρεων (61. 11). 870. ἐχκλίνειν (61). 871 
νεωτεριχὸν τοῦτο, τοῦ χράνους ἡ τριλοφέα. 
τωμα: οἷον τῆς περικεφαλαίας τὸ γαίτωμα. 874. ὑπερήφα- 
νον ((!.). 8160. ἐν τῷ μέσῳ τοῦ σάχους. 871. χαὶ Πζδα- 
δαρος (ΟἸγπρ. 1 7, ἔταρτη. 14) ἄστρον τὸν ἥλιόν φησι. 

872. χράνους χαι- 

8602. πυπέϊ! ποίδηη ἰῃ Τἃϑ8. βου ρβὶξ Πη]. 
οϑε Μ. ὡς ἐν ΒΙοπιῆο]. πάλῳ ἅἄυο τροα. 

μ 
λιμένοσ (λε 5οΥϊρβὶξ τὰ, μὲ 800. τὴ) Μ. 

ῶ12. δ᾽ ἐσώ Μ, γρ. τῶ ταὶ. 

9685. ὥστ᾽ γΑβΌΓδ, τησΐξ. ἰῃ 
866. γίνεται Μ. 867 

969. ϑείνει γτθοο.: ϑένει Μ, 
577. ἄστρον Δηΐο οοτγ, Μ, 

10: 



ἈἘΒΟΗΥ͂ΙΙ 

τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερχόμποις σαγαῖς 

βοᾷ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 

ἵππος χαλινῶν ὡς χατασϑμαίνων μένει, 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρμαΐνει μένων. 

τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν 

χλήϑρων λυϑέντων προστατεῖν φερέγγυος ; 

χόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ, 

οὐδ᾽ ἑλχοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα" 

λόφοι δὲ χώδων τ’ οὐ δάχνουσ᾽ ἄνευ δορός. 

χαὶ νύχτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾿ ἀσπίδος 

ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ χυρεῖν, 

τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις ἣ ἀνοία τινί. 

818. γαέρων (τη). -- πανοπλίαις (6]. πη). 880. ἕππος γαλι- 

“κω ΄ “ , ἡ ν ὧν Ἁ 

νῶν: οὕτως ἀσϑμαίνει καὶ σπεύδει ὡς καὶ ἵππος πολεμιστὴς σάλπιγ- 

γος ἀκούων καὶ ἐπιϑυμῶν πολέμου εἴργεται πρὸς τοῦ ἐπιβάτου. 

382. τῶν ἀντιτάξεις: τα οὖν ἀντιτάξεις τῷ Τυδεῖ: τίς ἄξιός 

ἔστιν προοΐστασϑαι τῆς ἐγγύτητος (οτίαπι 6χ πύλης οὐ ἐγγυητής) 
ρ ᾿ 

ταύτης: 888. ἀξιόπιστος ἐγγυητής. 886. οὐδ᾽ ἑλκχοποιὰ 
, “ Ἃ , ΄ ν᾽ ; Ἁ ’ σ σοι 

γιε(ταθ: ταῦτα παρὰ Ἀλκαίου. οὐ τιτρώσχει τὰ ἐπίσημα ὅπλα οὐδὲ 

(.. οὐδὲ ὅπλα) αὐτὰ καϑ᾽ ἑαυτὰ δύναμιν ἔχει, εἰ μὴ ἄρα ὃ φέρων αὐτὰ, 

ἐὰν ἦ ὃ ((. αὐτὰ γένοιτο) γενναῖος. -- ἤγουν οὐ τιτρώσχεε (61. πι). 

881. καὶ νύκτα ταύτην ἣν λέ(γεις): ὃ νοῦς, ταύτην δὲ ἣν λέγεις εἷ- 

ναι νύχτα ἐπὶ τῆς ἀσπίδος, τάχα προμαντεύεται τῷ φοροῦντι ὅτε χω- 

ρήσει ὑπὸ νύχτα. ἐπιφέρει δὲ ὥσπερ ἐξηγούμενος »εἐ γὰρ ϑανόντι 

νὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν πέσοικ. --- τάχ᾽ ἂν αὕτη ἡ νὺξ εἰπεῖν ὥφειλεν" (γο- 

ΟΔθαΪαπὶ ποὸπ ᾿ἰᾳαοί, ἴοτί. χαλῶς) δὲ εἶπεν ἡ ἄνοια (τι). 889. ἡ 

ἀνοία: παροξυτόνως Ἀττικῶς (Ἀττικοὶ Ὀϊπά.) ἀντὲ τοῦ ἄνοια. διὰ 

δὲ τὸ μέτρον ἐξέτεινεν. ὃ δὲ νοῦς" τὰ ἐξ ἀνοίας τινῶν γενόμενα 

τάχα τῶν καχῶν αὐτοῖς ἔσται σύμβολα. 

878. αγαῖσ Μ, σαγαῖσ ταὶ. 880. γαλινῶν Μ, χαλινῶν δ᾽ τιΐ. 

881. (δρ) μαένει μένων οχ νατγίδίϊοπο οἰδαβαϊδθ ΒΌΡΘΓΙΟΥΒ γϑῦϑα8 (χατασ- 

ϑμαίνει μένων) τοροίϊε ΕἾΟΥ, οἷν. Ομο. 769. δον θοπάυμι ὀργᾶται χλύων, 

οἶνγ. 5680]. 885. γίνεται Μ. 889. ἄνοιά τινε Μ, ἀνοία τινέ τη. 

μάντις ἐννοίᾳ ΒΙοπιῆο]ά. 

ΒΕΡΤΕῈΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ' ὀφϑαλμοῖς πέσοι, 
τῷ τοι φέροντι σῇμ᾽ ὑπέρχομπον τόδε 
γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς ἐνδίχως τ᾽ ἐπώνυμον, 
χαὐτὸς χαϑ᾽’ αὑτοῦ τήνδ᾽ ὅβριν μαντεύσεται. 
ἐγὼ δὲ Τυδεῖ χεδνὸν ᾿Ασταχοῦ τόχον 
τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 
μάλ᾽ εὐγενῆ τε χαὶ τὸν Δϊἰσγύνης ϑρόνον 
τιμῶντα χαὶ στυγοῦνϑ᾽ ὑπέρφρονας λόγους" 
αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, μὴ χαχὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 
σπαρτῶν δ᾽ ἀπ’ ἀνδρῶν, ὧν Ἄρης ἐφείσατο, 
ῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, χώρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 400 
Μελάνιππος. ἔργον δ᾽ ἐν χύβοις Ἄρης χρινεῖ" 
4Δίχῃ δ᾽ ὁμαίμων χάώρτα νιν προστέλλεται 
εἴργειν τεχούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 
τὸν ἁμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 
ϑεοὶ δοῖεν, ὡς διχαίως πόλεως 408 

καΣ ὅτε φέρει ἐπὶ τῆς ἀσπίδος νύχτα καὶ τὴν πανσέληνον. 
896. μάλ εὐγενῇ τε καὶ τὸν Αἰσχύ(νης): καλῶς ἀντέταξεν τὸν μὴ 
τὐὸϊς ἤϑεσιν αὐτοῦ συμφωνοῦντα, ἀλλ᾽ ἀλλότριον. 897. ὑπέρφρονας 
Ἀὔχοῦξ: ἀντὶ τοῦ ὑπερηφάνους" οἷον, οὔτε ὑπερήφανα λέγει ὡς ὃ Τυ- 
δεύς, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τοὺς ὑπερηφάνους. 398. ἔργων (τη1). --- αἰσχρῶν 
γὰρ ἀργός: ἀργός ἐστι τῶν κακῶν λόγων ἡ (1. 7) τῶν ἔργων. μιὰ δὲ 
ἣν: μὴ εἶναι καχός, ἢ τῷ τρόπῳ, ἢ ὡς Ὅμηρος, ἀντὶ τοῦ δειλός. --- δει- 
λός (ΘΙ. τη}). ς 400. τὸ γένος (61. πι1). --- ἐγχώριος: γνήσιος πολέτης 
ἣΣ τῶν σπαρτῶν, οὐ τῶν μετὰ Κάδμου ἐπηλύδων. 401. ἔργον 
δ᾽ ἐν χύ( βοις): ἐν τοῖς τοῦ Ἄρεως κύβοις χρινεῖ αὑτοὺς ὃ πόλεμος 
ἰὐίῃ Δέκῃ δ᾽ ὁμαέμων: τὸ τῆς συγγενείας δέκαιον στέλλει αὐτὸν ἊΣ 
τὴν μάχην. 406. ὅτε δικαίως προμάχεται τῆς πόλεως. 

898. μαντεύσεται (σ ἰπβογιϊξ τ) Μ. 394. ΡΑΓΔΡΥΔΡΗ 5 Ργδθῆχϑ 
᾿ ὃ 
ἷη Μ. Ω 402. ὁμαίμων (ὃ ΒΌΡΘΙΒΟΓ. 11) Μ. 404. ἁμὸν οχ ἀμὸν ἔο- 
οἷ Μ. νῦν Μ. 406. ὡς διὰ δίχας ἩροὶτΒορίῃ. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη- 

φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων 

ὀλομένων ἰδέσϑαι. 

᾿ τούτῳ μὲν οὕτως εὑτυχεῖν δοῖεν ϑεοέ" 

Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέχτραισιν εἴληχεν πύλαις, 

γίγας δδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 

μείζων, ὃ χύμπος δ᾽ οὐ χατ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ, 

πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ χραίνοι τύγη" 

ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν 

χαὶ μὴ ϑέλοντος φησίν, οὐδὲ τὴν Διὸς 

ἔριν πέδοι σχήψασαν ἐμποδὼν σχεϑεῖν. 

τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ χεραυνίους βολὰς 

μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν προσήχασεν. 

401. οὃς ποιοῦνται ὑπὲρ τῶν φέλων πολιτῶν οἱ θηβαῖοι. ἣ ὑπέρ 

δὲ περισσή. 409. τῷ Ἡελανέππῳ (61). 410. β (.. 6. ϑεύτερις) 

(τι). 411. γίγας ὅδ᾽ ἄλλος: πάνυ ῥητοριχὸς ὃ Δνχύδος! ῥητο- 

ρικὸν δὲ λέγω, ὅταν τοῖς ῥήτορσι λόγος ἤτοι ἐπινόνεμὸς φβέστοος 

παρά (περέ Ὁὶἰπά.) τινων δύο τοῦ μὲν ἃ εἴπῃ ΩΝ ἢ φόγον, πα- 

ραλεέπηται τοῦ ἐπαίνου (παραλεέπῃ δὲ τοῦ β ποταταυ Ἐδροῖ). πανη- 

γυρικὸν δὲ καὶ δριμὺ περὲ τοῦ Τυδέως λέγων, οὖκ εἰπὼν ὅτε πᾶς 

ἐστι (εἶπεν ὅτι γίγας ἐστὶν ἢ Ἠεὶπιδοοῖ) γέγασιν ὅμοιος, Καπανέα 

δὲ ἐγκωμιάζων χαὶ τὸ μέγεϑος αὐτοῦ φησι »γίγας ὅδ᾽ ἄλλοςκ«. ΨῈ 

νεται οὖν ὅτι ἐνέλιπεν ἐν τοῖς περὶ Τυδέως εἰπεῖν ὅτι γέγας ἐστίν, 

ἢ γίγασὶν ὅμοιος. -- τοῦ Τυδέως (61.). 412. »7Τυδεύς τοι Ἂς 

χρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής« (Ἠοπι. Ε 801). 41. οὐδὲ 

τὴν Διός: οὐδὲ τὸν τοῦ Διὸς σχῃπτὸν εἰς γῆν κατενεχϑέντα, ἢ αὐὖ- 

τοῦ τοῦ Διὸς φιλονεικήσαντος, ἐμποδὼν γενέσϑαι αὐτῷ λέγει. 

406. πρόσμαχοσ Μ, φΟΥΥ. τηϊ. 4006 --- 408. τρέμω: ] δ᾽ .. μόρουσ᾽ 

.. ἐδέσϑαι Μ. 401. ἴοτί. στόνους, οἴ. 5680]. 409. τούτωι, τἂ- 

Β΄. ἃ ͵ 

βυγα 6Χ τούτων ἴδλοϊαπι, Μ. ϑεοὲ δοῖεν Μ, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. Τη. 418. χραί- 

νοι Μ, χράνοι ταῖ. Ὑοτβαπι ἀοὶοὶ ᾿ϑΔΟΒπηΆ ΠΗ. 416. πέδοι Ὀϊπάοτί: 

πέδωι. Μ. σχέϑειν Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΞ ΤΗΕΒΑΒ. 

ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ γερῶν ὡπλισμένη " 
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν" πρήσω πόλιν. 
τοιῷδε φωτὲ πέμπε, τίς ξυστήσεται, 

τίς ἄνδρα χομπάζοντα μὴ τρέσας μενεῖ: 
. χαὶ τῷδε χέρδει χέρδος ἄλλο τάττεται. 
τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 
ἣ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται χατήγορος. 
Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσχευασμένος. 
ϑεοὺς ἀτίζων, χἀπογυμνάζων στόμα 

χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 
πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ χυμαένοντ᾽ ἔπη. 
πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίχῃ τὸν πυρφόρον 
ἥξειν χεραυνόν, οὐδὲν ἐξῃχασμένον 

μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ, χεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν, 
αἴϑων τέταχται λῆμα, Πολυφόντου βία, 488 
φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας 

419. ἔχει δὲ σῆμα: ἣ δὲ ἀσπὶς αὐτοῦ σημεῖον ἔχει ἄνδρα γυμ- 
γὸν λαμπάδα βαστάζοντα διὰ γερῶν. ἐν ταῖς γερσὶν αὐτοῦ ἀνϑ᾽ 
ὅπλου οὖσα ἣ λαμπάς. 424. καὶ τῷδε χέρδει κέρδ(ος): πρὸς τῷ 
μεῖναι τὸ νικῆσαι. τοῦτο γάρ ἐστι χέρδει χέρδος. 484. ἀνὴρ 
δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ: ἀντὶ τοῦ ἀντιτέτακται. καὶ εἰ ἄγαν ἐστὶ μανιώδης τὸν 
λόγον ὃ Καπανεύς, ἀλλ᾽ ὅμως ἀκίνητος τῷ παραστήματι ἣ δύναμις 
τοῦ Πολυφόντου ἀνϑέστηκεν μηδὲν δεδοικυῖα. --- ταχὺς εἰς τὸ λαλεῖν 

(61.). 486. φερέγγυον φρούρη(μα): ἱκανὸς φρουρεῖν τὴν πατρέδα. 
-- ἀξιόμαχον πρὸς φυλαχήν (61].). ᾿ 

ν ᾿ ζον 
422. πέμπε (ε ἤπϑ]6 ἱπ |ἰαγα 5807. 101) Μ. 428. χομπάσαντα 

(ζον ΒΌΡΘΓΒΟΥ, π1) Μ. 424. ῬΘΙΒΟΠΔΘ ποίδιῃ ὁπι. Μ᾿ δᾶ. 1. τῷδε 
χόμπῳ ΚρΟΚ. 425. ἀνδρᾶσι Μ. 420. γλῶτ᾽ Μ, γλῶττ᾽ τὰ. γῶε- 

ται ΝΜ. 427. παρασχευασμένοσ Μ. 427 54. ἴοτί. Καπανεὺς δ᾽ 
ἀτέξων χἀπογυμνάξων στόμα, 480. γεγωνὰ Βτυποῖκ: γεγωνᾶ Μ, γε- 
γωνᾶε τη. 481. πυρφόρον το6ο.: πυρφόρων Μ. 4806. φερέγγχγιον 
Μ, φερέγγυον τη. 

᾿ 



ΑἘΕΒΟΗΥΙ 

’ ᾽ »ν - 

᾿Δρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς. 
΄ »" Ρ ’ 

λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 
, 59 οϑ 

αηἰϊοίν. 1. ΧΟ. ὄλοιϑ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, 

χεραυνοῦ δέ νιν βέλος ἐπισχέϑοι, 
ον ἤ - ) 

πρὶν ἐμὴν ἐσϑορεῖν δόμον, πωλιχῶν ὃ 

ἑδωλέων ὑπερχόπῳ 

δορέ ποτ᾽ ἐχλαπάξαι. 
. Ἁ 5" 

χαὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχόντα πρὸς πύλαις 

: [ χρ ᾿Βτεόχλ ίτος πάλο λέξω. τρίτῳ γὰρ ᾿Βτεόχλῳ τρ ; “ 

ἐξ ὑπτίου ᾿πήδησεν εὐχάλχου χράνους, 
- “,«ιμ} 

πύλαισι Νηΐσταισι προσβαλεῖν Λόχον. 
, 

ἕππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῇῆρσιν ἐμβριμωμένας 

δινεῖ, ϑελούσας πρὸς πύλαις πεπτωχεναι. 

ὲ δὲ “4 ἔρβαρον τρόπον 460 φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβα͵ ; , 

Ὶ] δ᾽ ; » 

481. Ἀρτέμιδος εὐνοΐαισι: ὡς τοῦ Πολυφόντου ἱερέως ἐν 

τῆς ᾿Δρτέμιδος. ἀφιέρωται δὲ τῇ Ἀρτέμιδε ἣ τῶν θηβαίων (πόλις 
μῚ σ » »} “ οὖν τῆς Ἄρ- 

αὐᾷ. 560]. τθοὺ.). διὰ τοῦτο οὖν οὕτως λέγει, εὐνοίαις οὖν τῇ 

, τὸ ῦ χε- 
τέμιδος καὶ τῶν ἄλλων πολιούχων ϑεῶν. 440. τὸ ἐχ τοῦ 

ραυνοῦ βέλος. 441 54. παρϑενικῶν καϑεδρῶν (υ}}. 48. Ἰτὴ 

βαλεῖν (6]. πι}). 444. καὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λιν τὸν με 

τούτου κληρωϑέντα. τρέτῳ γὰρ τῷ Ἐτεόκλῳ (ἐξῆλθεν αρεὶ 80 0]. 

Τ66.) ὅ χλῆρος ἀπὸ τοῦ χράνους, ἐν ᾧ περιστρέφαντες ἐκ ἤρουν͵ 

445. 7 (ἰ. 6. τρέτος) (τι). 441. οὕτω καλουμέναις. 448. τοῖς 

χαλινοῖς (6}.). --- ἐν ἀμπυχτῆρσιν: οἵ κορυφιστῆρες, γρε οὐ ρόρν 

δια κυρέως. νῦν δὲ λέγει τοῖς χαλινοῖς, ἵν ὅν τοὺς δοονῇ γννον 

πλήρης (πλήρεις 5610]. το6.) περὲ τοὺς χαλοοὺς ΗΝ καὶ 

περιάγειν, ἤδη βουλομένους εἶναι πρὸς ταῖς πύλαις. 4560. ἀπηνῆ 

ἦχον" ἢ ἐπεὶ (ὡσεὶ 56}|0]. τΘ0.) ἣ σῦριγξ βοᾷ. 

438. πύλαισι ληχότα Μ, πύλαισ εἰληχότα τα. 440. νιν «ὦ: ἢ 

μιν Ν. 441 --- 48. δόμον 1. . ἑδωλίων 1]... ἐχλαπάξαι Μ. 441. 

δ᾽ τοϑο.: τ΄' Μ. 442. ὑπερχόπῳ Διοηγτ8: ὑπερχόμπω Μμ. Μὰ 

ἀοὶοὶ ΗΟ. 440. πήδησεν Μ. 441. νηϊστηισι Μ, νηΐτηισι ταὶ. 

460. ξτ ἰῃ τπιᾶτῃ. Μ. συρίζουσσι δια τᾶ8. Μ. βρόμον Βομαθίζ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

μυχτηροχόμποις πνεύμασιν. πληρούμενοι. 
ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ μιχρὸν τρόπον" 
ἀνὴρ ὁπλίτης χλέμαχος προσαμβάσεις 
στείχει πρὸς ἐχγϑρῶν πύργον, ἐχπέρσαι ϑέλων " 
βοᾷ δὲ χοῦτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς 4δὅ 
ὡς οὐδ᾽ ἂν Ἄρης σφ᾽ ἐχβάλοι πυργωμάτων. 
χαὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον 
πόλεως ἀπεέργειν τῆσδε δούλιον ζυγόν. 
πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὸν τύγῃ δέ τῳ 
χαὶ δὴ πέπεμπται χόμπον ἐν γεροῖν ἔχων, 4600 
“Μεγαρεὺς Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτῶν γένους, 
ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 
βρόμον φοβηϑεὶς ἐχ πυλῶν γωρήσεται, 
ἀλλ᾽ ἢ ϑανὼν τροφεῖα πληρώσει χϑονί, 
ἢ χαὶ δύ᾽ ἄνδρε χαὶ πόλισμ᾽ ἐπ’ ἀσπίδος 
ἑλὼν λαφύροις δῶμα χοσμήσει πατρός. 
χόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι φϑόνει λέγων. 

δίγ. 23, ΧΟ. ἐπεύχομαι δὴ τάδε μὲν εὐτυχεῖν, ἰὼ 
πρόμαγ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 

462. » « « ἔχει σημεῖα (τη). 464. στεΐγει πρὸς ἐχϑρῶν 
πύργον: οὖκ εἶπεν πρὸς ποῖον πύργον. μεγάλως οὖν φησι πρὸς πά- 
ντα πύργον. 406. καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδ(ος): τὸν φέροντα τὴν 
ἀσπίδα καὶ τὸν ἐγγεγραμμένον τῇ ἀσπέδε, καὶ τὸ ἐπ᾿ ἀσπίδος πό- 
λισμα γραφέν. 407. κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ: λέγε ἄλλον χομπώδη, 
μηδὲ (καὶ μηδὲν 50}:0]. ΓΘ6.) ἀποχρύφῃ με τῶν ἀλαζονειῶν (ἀλα- 
ζονεῶν τη). 

462. εἰσημάτιστα οἱ ἰπ τηᾶγρ. ζτ Μ, ἐσχημάτισται τηῖ, σμιχρὸν Βο- 
Βογίθ 1118. 468. ἀνὴρ ΒΙοπιῆρ]α: ἀνὴρ δ᾽ Μ, ΞΌΡΟΙ δ᾽ βοτίρὶξ γὰρ 
ΘΟΙΏΡΘΙΪΟ 1]. 466. ἐχβάλης ἀπίθ οοΥτ. Μ. 4δ8. δούλιον ΒΊοΙ- 
ἢρ]α: δούλειον Μ. 460. πέπεμπται Τθ0.: πέπεμπτ᾽ οὐ ΜΝ. 40]. 

ων 

σπαρτοῦ (ων 507. τη) Μ. 406. δύ᾽ οχ δ᾽ ἴοοϊξ Μ γο] "πὶ. 467. 
φϑόνει λόγων ὙΔΙΟΚοπατγίτ5, ἕοτί. λήρων φϑόνει, οἴτ, 5680]. 4608. ἰὼ 
ἴῃ ῬσοΟχίπηο ν. μαροί Μ. 409. ἔοτί. δυστομεῖν. 



ΑΕΘΟΗΥ͂ΠΙ 

ὡς δ᾽ ὁπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 

μαινομένᾳ φρενέ, τώς νιν 

Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι χοταίνων. 

τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 

Ὄγχας ᾿Αϑάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 

ἙἹϊππομέδοντος σχῆμα χαὶ μέγας τύπος" 

ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπίδος χύχλον λέγω, 

ἔφριξα δινήσαντος" οὐχ ἄλλως ἐρῶ. 

ὃ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν, 

ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὥὦπασεν πρὸς ἀσπίδι, 

411. αὐτούς (61. πὶ"). 412. ὃ πᾶν διανέμων. 418. ὃ (ἰ. " 

τέταρτος) (πι}). - γεέτονας πύλας ἔχων: ὧν εἶπεν. ἡϑέτονας οὖν 

πύλας ἐγγὺς (ἔχων αἀᾶ. Ὀἰπάονἔ) ταύτας ἵσταται ἅμα βοῇ τὰς τῆς 

᾿ϑηνᾶς τῆς Ὀγκαέας, ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ πύλαι Ὀγκαῖαι. ἡ δὲ ἱστορία 

αὕτη. Ἀγήνωρ ὁ Τύριος παῖδας ἔσχεν τρεῖς, Εὐρώπην, Κάδμον καὶ 

Κάλιικα. τῆς δ᾽ Εὐρώπης ὑπὸ Διὸς ἁρπασϑείσης ὃ Φοῖνιξ ἀπέστεν 

λεν ἐπὶ ζήτησιν ταύτης τοὺς παῖδας, καὶ εἰ μὴ εὕροιεν, προσέταξε 

μὴ ἐπανήκειν. ὃ οὖν Κάδμος ἐλϑὼν εἰς Ελλάδα καὶ μὴ δρῶν ὋΝ 

Δελφοὺς ἦλϑεν ἐρωτήσων ποῦ κατασταέη. ὃ δὲ ϑεὸς ἀν νῷ 

μετὰ τὸ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐξελϑεῖν τῷ εὑρεϑέντι ἀκολουθεῖν. εὑρέϑη 

βοῦς" ἠκολούϑει. ἦλϑεν εἰς θήβας, ὥλισϑεν ἡ βοῦς, καὶ ὃ μὲν Κάὃδ- 

μος ἐκεῖ ᾧχησεν, ἔϑυσε δὲ τὴν βοῦν ᾿᾿ϑηνᾷ, καὶ τῇ Αἰγυπτίᾳ (Αἴγυπ- 

τίω τὰ) φωνῇ ταύτην ἐτίμησεν ἐκεῖ Ὄγχαν. ὅϑεν οὕτως καὶ αἕ πό- 

λαι ὠνομάσϑησαν. ἀπὸ δὲ Κίλικος Κιλιχία. 418. περιφραστικῶς 

ὃ Ἱἱππομέδων, μέγας ὧν καὶ κάλλιστον ἔχων σχῆμα. 410. ἅλω 

δὲ πολλήν: ἅλως ἐστὶ κυρίως, ὅταν νέφη περὶ τὸν ἥλιον ἐχκαυϑέντα 

(ἐχταϑέντα 56}0]. το6.) λευκὰ φαίνηται καὶ ἐν χύχλῳ τοῦ ἡλίου γέ- 

νηται. νῦν δὲ λέγει τὸν ῥοῖζον καὶ τὴν κίνησιν τὴν συνεχῆ τῆς ἂσ-. 

πίδος. ἔφρριξα οὖν, φησί, κινήσαντος καὶ οὐ φευδῇ λέγω. ὃ δὲ νην ἢ 

σας τὴν ἀσπίδα καὶ τὰ σημεῖα αὐτῆς οὐχ ἦν, ὡς ἔοικεν, εὐτελής. 

418. ὃ τὰ σημεῖα ἐγγράφας τῇ ἀσπίδε (ταῖ). 

410. βάξουσιν τοοο.: βάζουσ᾽ Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

Τυφῶν᾽ ἱέντα πύρπνοον διὰ στόμα 
λιγνὸν μέλαιναν, αἰόλῃν πυρὸς χάσιν " 
ὄφεων δὲ πλεχτάναισι περίδρομον χύτος 
προσηδάφισται χοιλογάστορος χύχλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνϑεος δ᾽ Ἄρει 
βαχχᾷ πρὸς ἀλχὴν Θυιὰς ὡς φόβον βλέπων. 
τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλαχτέον" 
φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις χομπάζεται. 

πρῶτον μὲν Ὄγχα Παλλάς, ἦτ᾽ ἀγχίπτολις 
πύλαισι γείτων, ἀνδρὸς ἐχϑαέίρουσ᾽ ὕβριν, 
εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράχοντα δύσχιμον " 
᾿γπέρβως δὲ χεδνὸς Οἴνοπος τόχος 

ἀνὴρ χατ᾽ ἄνδρα τοῦτον γρέϑη, ϑέλων 

480. Τυφρῶν᾽ ἱέντα: ὥπασε δὲ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τὸν Τυφῶνα 
΄ “- -Ὁ Υ “Ὁ , ἀφιέντα διὰ τοῦ στόματος τοῦ (τὸ τι) πῦρ πνέοντος καπνὸν μέλανα 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ πυρός. αἰόλην δὲ τὴν εὐκίνητον καὶ ταχεῖαν. χά- 
σιν δὲ εἶπεν, ἐπεὶ σύνεστι τῷ πυρὶ ὃ καπνός. 481. τῶν παρα- 
δόξων ἐν γαλχῷ λαμπρῷ δεῖξαι μέλαν. 482. ἣ ἀσπὶς κύκλωθϑεν 
ἔχει ἐξωγραφημένους ὄφεις περιπεπλεγμένους (πι}). -- τὸ στρογγύ- 
λον τοῦ χύκλου (61]. τη). 488. ὅλη γὰρ ἣ ἀσπὶς περιφερὴς καὶ 
κοέλῃ προσυπεμφαίνεταε (τη). -- περέδρομον κύτος: τὸ χώρημα τῆς 
ἀσπίδος. ἣ δὲ περιφέρεια τῆς ἀσπέδος χύκλῳ ὀφίων εἰς ἑαυτοὺς 
ἄντικρυς ὁρώντων καὶ ἐμπεπλεγμένων τὰ τέλη ἔχει ἐγγεγραμμένου 
(-α 50}0]. Γ60.) πρὸς τὰ τέλῃ. ἣ ἀσπὶς ἣ κοίλη πρὸς τῇ γαστρὲ τοῦ 
κατέχοντος αὐτὴν οὖσα. -- τοὺς γηγενεῖς δρακοντόποδας ἔγραφεν. 
484. ἐμμανής (61}.) 490. δυσχεέμερον (τη). 491. ᾿ἵπέρβιος. 
ὄνομα κύριον. 492. προεχρέϑη. 

48284. δαυϊὰ ἱπέογοϊ ἀϊ88θ (αὐ πλεχτάναισιν ἀντωπῶν « «), ΟΧ 5080- 
1ῖο οἴδβοὶ νἱἀϑέυν. 484. Ἄρει τϑοὺ.: ἄρης Μ. 48δ. βαχχᾶ Μ, 
βάχχα τὰ, ἴῃ τηᾶτρ. ὁρμᾶ βαχχᾶ τιῖ. Θυιὰς τοο.: ϑυὰσ Μ. φόνον Οδη- 
(ΘΓ. 489. ἴοτί. πύλαισιν ἧσται τἀνδρὸς. 490. δύσχιμον Μ, ε 
ΒΌΡΟΙ ἐ 507. ΠΗ]. 



ἈΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ἐξιστορῇσαι μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, 

οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν 

μωμητός, Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν. 

ἐχϑρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὲ τῷ ξυστήσεται, 

ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπέδων 

ϑεούς" ὃ μὲν γὰρ πύρπνοον Τυφῶν᾽ ἔχει, 

Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος 

σταδαῖος ἧσται, διὰ γερὸς βέλος φλέγων, 

χοὔπω τις εἶδεν Ζῆνά που νιχώμενον. 
»᾽ἣδ ΄ ’ Υ 

τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων. 
᾿ - ΄ ,᾿ ὅ α 2 ΄ Β 

πρὸς τῶν χρατούντων δ᾽ ἐσμέν, οἵ δ᾽ ἡσσωμένων, 

εἰ Ζεύς γε Τυφῶ χαρτερώτερος μάχῃ" 

Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος δ0ῦ 
» ῇἍ " -» ») Ψ ) »] " 

εἰχός γε πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας 

σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾽ ἀσπίδος τυχών. 

αηέίοίν. 2. ΧΟ. πέποιϑα τὸν Διὸς ἀντίτυπον ἔγοντ᾽ 

ἄφιλον ἐν σάχει τοῦ γϑονίου δέμας 

δαίμονος, ἐχϑρὸν εἴχασμα βροτοῖς τε χαὶ 510 

δαροβίοισι ϑεοῖσι, 

πρόσϑε πυλᾶν χεφαλὰν ἰάφειν. 

4938. ϑέλων γνῶναι τὰ τῆς οἰχείας τύχης (μι). 495. τὰ 

ἀπὸ τῆς τύχης “Ἑρμῇ ἀναφέρουσιν. 498. τοὺς ϑεοὺς (οὃς δἀά. 

500]. Τ66.) ἐν ταῖς ἀσπίσι φοροῦσιν. 500. ἐνιδρυμένος. 502. 

οἰχεέωσις ((}.). 608. τοῦ χρατοῦντος ἐσμὲν Διός, οὗ καὶ τὸ 

σημεῖον. 5608. ἐναντών (πιῖ). --- πιστεύω ἀπολεῖσϑαι τὸν ἔχοντα 

ἐν τῷ σάχει τὸν ἐχϑρὸν τοῦ Διὸς δαίμονα. δ12. ῥίψειν (61. πι). 

498. ἴοτί. γρείᾳ δορός. 494. οὔϑ᾽ ὅπλων Υτθοο. 496. ἀνὴρ Μ. 

ἀνδρὶ Ξαρτὰ νϑύβαπι μδροὶ Μ. ξυντήσεται Μ, ξυνστήσεται τῇ. δ0]1. 

Ζῆνά του ἘΠ ΤΩΒΙ6Υ. δ04----507.  γ α ὃ φγϑοβουρβὶῦ τ]. δ06. 

δὲ , ὃν 
εἴχόσγε πρᾶξιν (δὲ οἱ εἰν 801. τ}}} Μ. Ὑογβαπι οἱοἱς ΕὙΔΠΟΚΟΗ. δ08. 

510. δαίμονος οἱ βροτοῖς Βτύποκ: δαέμοσιν οἱ βροτοῖσί 

5811. ϑεοῖσιν ἩΘΥΤΏΔΠΠ. 
ἔχοντα Μ. 
Μ. χαὲ ἰπ φτοχίπιο Υ. μαροὶ Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΞΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 
πέμπταισι προσταχϑέντα Βορραίαις πύλαις, 
τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Διογενοῦς ᾿Αμφίονος- 
ὄμνυσι δ᾽ αἰγμὴν ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ 
σέβειν πεποιϑὼς ὀμμάτων ἃ ὑπέρτερον, 
ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 

Διός" τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσχόου 
βλάστημα χαλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 
στείγει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων, 
ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. 
ὃ δ᾽ ὠμόν, οὔτε παρϑένων ἐπώνυμον, 
φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔγων, προσίσταται. 
οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 
τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλχηλάτῳ 
σάχει, χυχλωτῷ σώματος προβλήματι, 
Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηγχανημένην 
γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔχχρουστον δέμας, 
φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καὸμείων ἕνα, 
ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὲ τῷδ᾽ ἰάπτεσϑαι βέλη. 
ἐλθὼν δ᾽ ἔοιχεν οὐ χαπηλεύσειν μάχην, 
μαχρᾶς χελεύϑου δ᾽ οὐ χαταισγυνεῖν πόρον, 

518. ε΄ (ἰ. 6, πέμπτος) Παρϑενοπαῖος (τη1). δ20. χαλλιπρόσωπον 
(61.). --- ὅ νεωστὶ εἰς ἄνδρας τελῶν, ἢ ὃ ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ ἀνδρεῖος 
καλλίπρωρος δὲ ἀντὶ τοῦ εὐειδής, ἐπεὶ ἡ πρώρα Χ: ὄψις ἐστὶ Ὥρας 
522. τῆς παιδικῆς. ταρφύσεως (ταρφύς: ΚίτΟΒΠοΙ) πεπυχνωμένη. 
μέν: οὐ σύμφωνον τῇ κλήσει τῆς παρϑένου τὸ φρόνημα ἔχων, ἀλλὰ 
ὠμόν. 620. ἐπειδὴ Οἰδέπους ἐμέγη τῇ μητρὶ λύσας τὸ αἴνιγμα 
ἧς Σφιγγός. 

; δ14. βορραίαις Ῥογβοη: βορρέαισ Μ. 
χῶν. ὅ19. μητρὸς τθοῦ.: ματρὸσ Μ. 
27. χύχλωτῶς Μ, χύχλωι τῶι τη. 
χυνεῖν τη. 

δ17. ἴογτί. σέβειν ἐπαυ- 

ὅ20. χαλλίπρωρον Μ. 
99. χαταισχύνειν Μ, χαταισ- 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Παρϑενοπαῖος ᾿Ἀρχάς" ὃ δὲ τούσδ᾽ ἐνήρ. 

μέτοιχος, Ἄργει δ᾽ ἐχτίνων χαλὰς τροφάς, 

πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ χραίνοι δυο. 

εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν, 

αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις χυμπάσμασιν" 

ἦ τἂν πανώλεις παγχάχως τ᾽ ὀλοίατο. 

ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿Ἀρχάδα, 

ἀνὴρ ἄχομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον, 

Ἄχτωρ, ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου " 

ὃς οὐχ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 

ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν χαχά, 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖφψαι ϑηρὸς ἐχϑίστου δάχους 

εἰχὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος" 

ἔξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμφεται, 

πυχνοῦ χροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 

ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

εἰν. ὃ. ΧΟ. ἱχνεῖται λόγος διὰ στηϑέων, δὅ0 

684. Ἀντίμαχος φησὶν ἀργεῖον αὐτὸν, οὐκ Ἀρκάδα. Ἔ τοιοῦτός 

ἐστιν οἷον ἐγὼ εἶπον. 585. ἀκούσιον φόνον δράσας ᾽ Παρϑενο- 

παῖος εἰς Ἄργος ἔφυγεν. δ81. εἴϑε γὰρ παρὰ ϑιὰν τύχοιν ἐπα- 

ξέως ὧν φρονοῦσιν ἀνοσίων χαὶ ἀλαζονεύονται, ἐπὶ τῶν Ὄσανων εἰ ᾧ 

541. ἄλλο οὐδὲν ἢ σιωπᾶν μὲν οἶδεν, τῇ δὲ 

χειρὶ πολεμεῖν. περιφραστιχῶς, πολεμικώτατός ὅστο. ᾿ 548. ὃς 

τούτου τὸν κόμπον ἐφέξει τῶν πράξεων ἀποδέοντα μὴ ἔσω πεῖν 

γενέσϑαι. (646) τὸν φέροντα τὴν Σφίγγα. ' 548. ἣ αὔτ ἢ ἣ 

Σφίγξ, βαλλομένη τῷ ἀπὸ τῶν δοράτων χρουσμῷ. δδ0. ὃ λόγος 

ὃ ἀπὸ τῶν πολεμέων ὃ ἀλαζονικός. 

πάσματα ἔχοντες. 

δ98. ἀνοσίαισ Μ, (ΒΌΡΘΓΒΟΥ. 1η). ψοβαπι ροϑὲ ὅ839 οΟἸΙοοδί Π)06- 

ἀον]οΐη. 541. δὲ δρᾷ ὙἩΥΊΒΟΚΟΙπιαπη. ὅ44. εἔσω ΒΙοιβοΙα (ὁχ ῬΕΔο- 

οθρίο ἘΕΠπιβ] ἰδ). 545. εἰσαμεῖψαι τεῖχος ἘΎΔΠΟΚΘΗ. 846. εἰκὼ χὺ- 

ροῦσαν Μαγίη. δ41. ἴοτί. ἔξω μένουσα. 548. προτῆσμοῦ ΓΆΒΟΓΆ 

τηυίδίυτη ἰπ χροτισμοῦ Μ. 549. ἴοτί. χατορϑώσαιμ᾽ ἔπος. 

ΒΕΡΤῈΜ ΑΡΥΕΕΒΌΞ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

τριγὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόχαμος ἵσταται 
μεγάλα μεφαληγόρων 
χλύων ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἰ ϑεοὶ 
ϑεοὶ τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 
ἕχτον λέγοιμ᾽ ἄν ἄνδρα σωφρονέστατον 
ἀλχήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν, ᾿Δμφιάρεω βίαν. 
᾿θμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 
χαχοῖσει βάζες πολλὰ Τυδέως βίαν, 
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράχτορα, 
μέγιστον Ἄργει τῶν χαχῶν διδάσχαλον, 
᾿βρινύος χλητῆρα, πρόσπολον φόνου, 
χαχῶν τ᾽ ᾿ἡδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον" 
χαὶ τὸν σὸν αὖϑις προσμόραν ἀδελφεόν, 
ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν, 

δίς τ᾿ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος δθὅ 

561. κατὰ περέρρασιν ἣ ϑρίξ. δδ2. μεγάλα πράγματα ἀκούων. 
564. τοὺς πολεμέους. δ. ς΄ (ἰ. 6. ἕχτος) (πη). δδ6. Ἀμφιάραος 
Ὀϊκλέους τοῦ Ἠελάμποδος τοῦ Ἀμυϑάονος τοῦ Κρηϑέως τοῦ Αἰόλου 
τοῦ Ἕλληνος τοῦ Διός, μητρὸς δὲ "Υπερμήστρας. 557. ἀπὸ Ὅμο- 
λωΐδος τῆς ϑυγατρὸς Νιόβης. 

γεν παῖδας ᾿ἀλχάϑουν καὶ Πυκαυγέα (“υκωπέα Βαϊ]ο1). ὅθ01. 
ἐπειδὴ ἐπηράσατο Οἰδέπους μεϑ’ αἵματος διανείλασϑαι αὐτοὺς τὴν 
βασιλείαν. ταύτην οὖν τὴν ᾿Βρινὺν ἐπιστένει. --- ὑπηρέτην (6}]. ΒαρΕΓΥ 

659. ἐπεὶ τοὺς Μέλανος ἀπέχτει- 

χλητῆρα). --- ἱερέα. ὅθ08, τὸν ἀξιοϑάνατον: ἢ τὸν συμπράχτορα 
αὐτοῦ. ὅθ04. ἀναπτύσσων, ἐτυμολογῶν (ἑτυμολογῶν τ) (61.). 
ὅθδ. εἰς δύο διαιρῶν τὸ ὄνομα τοῦ Πολυνεέχους, τὸ πολὺ χαὶ τὸ 

νεῖχος. 

δδ1. χαὲ τριχὸς ὄρϑιος ΒΙοιηΠο]α. 
((Δοίὰτπι οχ ϑεῶὴ Μ, εἴϑε γὰρ τροῦ. δῦ4. ἴοτί. ὀλέσειαν ἔμπας. 
δ61. λῃητῆρα ΗΙ, ΑΒ γοΠ5. δὅθ02. τ᾽ ἀοϊοπάυσμη νἱαρίαγ. δθ8. 
προσμόραν ΘΥΆ80 δοοθπίῃ ἴῃ ὈΥΪ πᾶ 5808 Μ. αὖϑις πρὺς « ὁμόσπορον 
ὙοΠδυοχ, αὖϑις προυσελῶν ὁμόσπορον Μ' ϑομπιίᾶί. δ64. ὄμμα ϑομαρίξ: 
ὄνομα Μ. δθδ. τ᾽ οχμίςἰξ ΒΙοΙΠ6]4. 

δῦ. χλύουσ᾽ τοῦ. εἶ ϑεοὲ 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΤΙ 

χαλεῖ" λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα" 

ἢ τοῖον ἔργον χαὶ ϑεοῖσι προσφιλές, : 

χαλόν τ᾽ ἀχοῦσαι χαὶ λέγειν μεϑυστέροις, 

πόλιν πατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

πορϑεῖν, στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν υβῆμνο; 

μητρός τε πληγὴν τίς κατασβέσει πημὴ 

πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 

ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται; 

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χϑόνα, 

μάντις χεχευϑὼς πολεμίας ὑπὸ ᾿ληροὴ 

μαχώμεϑ᾽, οὐχ ἄτιμον ἐλπίζω μῆκον. 

τοιαῦϑ᾽ ὃ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔχυχλον νέμων 
ΜΕΝ 

πάγχαλχον ηὔδα" σῆμα δ᾽ οὐχ ἐπῆν Ἡάῳ. 

οὐ γὰρ δοχεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει, 

βαϑεῖαν ἄλοχα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 

ἐξ ἧς τὰ χεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

τούτῳ συφούς τε χἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 

πέμπειν ἐπαινῶ" δεινὸς ὃς δεοὺς σέβει. 

ΕΤ. φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς 

561. καϑ’ ὑπόχρισι.. ὅθ8. τοῖς μεϑ᾽ ἡμᾶς ὕστερον ἄγον (. 

κλύειν) ταῦτα καλόν ἐστιν ὥστε περὶ σοῦ λέγεσϑαι. ἣν τὰ δάχρυα 

τῆς πατρέδος ποία παύσει τιμωρία: δ 14. ραν γὰρ κόκον τΆ 

ἔλαβεν αὐτόν. 616. οὐκ ἀγεννῆ. οὗτος γὰρ ἐκεῖ καταπὸ εἰς 

ὑπὸ τῆς γῆς ὕστερον μετὰ ϑάνατον ἐμάντευεν. ; 680. βιϑαω 

ἔχων τὴν ἄλοκα τῆς φρενός, ἐξ ἧς ἀνδρὸς (1. ἀγαϑὸς) φύεται λόγος. 

τοῦτο ὃ Πλάτων ἐν τῇ [Πολιτείᾳ (Π ν. 862 Α) ἀπεδέξατο. 582. 

688. δυσκατέργαστος γάρ ἐστιν τροπικῶς ὡς ἐπὶ ναυμαχάας. » ἐστι 

684. συνάγοντος" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὅστις τοὺς ϑεοὺς τιμᾷ. 

δ11. πληγὴν ϑοί(]ογ: πηγὴν Μ. δίχηε θΥ880 ε Μ. 672. τὸ ̓ "-: 

δὲ Μ. 614. τόνδε πιανῶ γύην ἘΙΈΒΟὮ]. δ715. ὑπὸ χϑονός τθουῦ.: 

ἐπιχϑονὸσ Μ. 671. εὔχηλον ἔχων Μ, γρ. εὔκυχλον νέμων τα. ἊΣ 

{οτί. ἐπῆν χύτει. ὅ80. ὦλχα ΚαθΌ8. δ84. ξυναλλάσοντοσ Ν', 

ΒΌΡΘΥΒΟΓ. τι. βροτοὺσ ΝΜ, βροτοῖσ ταΐ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑὈΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστάτοις. 
ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας χαχῆς 
χάχιον οὐδέν, χαρπὸς οὐ χομιστέος" 
ἄτης ἄρουρα ϑάνατον ἐχχαρπίζεται. 
ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 
ναύταισι ϑερμοῖς χαὶ πανουργίᾳ τινὶ 
ὄλωλεν ἀνδρῶν σὸν ϑεοπτύστῳ γένει, 
ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν δίχαιος ὧν 
ἐχϑροξένοις τε χαὶ ϑεῶν ἀμνήμοσιν 
ταὐτοῦ χυρήσας ἐχδίχως ἀγρεύματος, 
πληγεὶς ϑεοῦ μάστιγε παγχοίνῳ ᾿δάμη. 
οὕτως δ᾽ ὃ μάντις, υἱὸν Οἰχλέους λέγω, 
σώφρων δίχαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνήρ, 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 
ϑρασυστόμοισιν. ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν 
τείνουσι πομπὴν τὴν μαχρὰν πάλιν μολεῖν, 
Διὸς ϑέλοντος συγχαϑελχυσϑήσεται. 
δοχῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 
οὐχ ὡς ἄϑυμος οὐδὲ λήματος χάχῃ, 
ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σφε γρὴ τελευτῆσαι μάγῃ, 

τὰς συναλλαγὰς καὶ τὰ συμβόλαια ποιουμένων. -. τῆς τύχης ἣ τῆς 
μαντείας (6Ι]. πι1}. 5817. οὐκ ἄξιος χομέζεσϑαι ὃ καρπὸς αὐτῆς. 
ὅ88. λύμης χωρίον ἣ τῶν πονηρῶν φιλία. --- γνώμη. 694. οἷον σὺν 
αὐτοῖς ϑηραϑείς. ὅ99. τοῖς ὁρμῶσι τῇ βίᾳ. 600. ἐπὶ τὴν εἰς 
Ἅιδην ἀποικέαν ἑλχυσϑήσεται μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῇ εἰς Ἄργος. 
602. αὐτόν (6!].). 604. ἀλλ᾽ ὡς μάντις τὸ τέλος εἰδὼς οὐκ εἰς 
χένδυνον ἑαυτὸν καϑήσει. 

δ8δ. δυσσεβεστάτοις τροοο.: δυσεβεστέροισ Μ' (ΒΌΡΟΥΒΟυ. πὶ). δ88 
ἀθ]οὲ ὙΑ]ΟΚοπδυΐπ5. 90. ναύτηισι Μ. 94. ἐχδίχοις Ῥτίρῃη. 
γοΥβαπι ροϑὲ ὅθ οΟἸ]οοαὲ Τϊπάοτῇ, δ95. δάμη Μ. ὅ96. οὕτωσ Μ, 
οὕτοσ τηῖ. δ᾽ ἀο]οὲ ΒΥΆΠΟΙΚ. ὀϊχλέουσ Μ. 699. ἀνδράσι Μ. θ0ῦ. χαρμι- 
πὴν Ἡρὶ βορέῃ. 608. ἄϑυμον 'ΓασποθαΒ. 604. ὥ σφε Μ, ὥσ σφε ταὶ, 

ΑΘΒΟΒΎ]υ5 εα, ὙΥεοκΚΙ εἴη, 11 
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ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

εἰ χαρπὸς ἔσται ϑεσράτοισι οξίου. 

φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 

ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα, Λασϑένους βίαν, 
κω ᾿ 

ἐγϑρόξενον πυλωρὸν ἩΝμμροημιναὶ δι 

γέροντα τὸν νοῦν, σάρχα ᾿ ρϑαω, φύει, 

ποδῶχες ὄμμα, γεῖρα δ᾽ οὐ παῦσαι 

παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἀρκάσαι θύρα. 

ϑεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 

ἐν. 3. ΧΟ. χλύοντες ϑεοὶ διχαίας λιτὰς 
απξιδίγ. ὕ. εὐγοκυκὸμ πῶ σαν 

ἡμετέρας τελεῖϑ᾽, ὡς πόλις "γῇ. 

δορίπονα χάχ᾽ ἐχτρέπον- Ν 

τες γᾶς ἐπιμόλους" πύργων ὃ ἔσισϑεν 

βαλὼν Ζεύς σφε χάνοι ἩΜΝΝΜΕνΝ ᾿ 

τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 

λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει 

οἵας ἀρᾶται χαὶ χατεύχεται τύχας, 620 

’ Ψ “"» 

: ἐ ταῖ 
606. εἰ φύει ἀλήϑειαν τὸ μάντευμα, παρέπεται χαρπός, εξ ς 

, Ἵ ξ 606. παραδιαζξευχτικὸς τοῦ Ἀπόλλωνος μαντείαις τέλος ἔνι. προθήρε 
4 -- 

ἀντὲ τοῦ καὶ, καὶ λέγειν τὰ καέρια. 607. περιφραστικῶς πεων 

, 
- Δ.» - ἀ- τοῦ 

σϑένη τὸν ἰσχυρόν 614. ἐπιτελεῖτε ὅπως εὐτυχῇ. τὰ ἀπ 

φῇ ἊΝ Υ ἡ τοὺς ἐπελϑόντας τρέποντες. 616. 
πολέμου κακὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τοὺς ἐπελδόντας τρ ΦΠ- 

Ἴ ὧν ὃ Ἵ . θια- 
ἀποβαλὼν δὲ αὐτοὺς ὃ Ζεὺς ἔξω τῶν τειχὼν διαφϑερεῖ ἐν ( : 

» σον 

ἧς πύ ἱ. 6. ἔβδομος) ὃ 
φϑεέρειεν) κεραυνῷ ἐπὶ ταῖς πύλαις. 618. ζ (. 6. ἔβδομ 

Πολυνεέχης (τι}). 

». ΠΑ ὶ. 

606 ροϑὲ 611 οοἸοοαὶ ΒΊ(Β0}1 (ροβί 609 61}. ἧς ἐπ᾿ βρῇ 

δου: φύσει Μ,, φέρει ΒΌΡΘΥΙΒΟΓ. τηϊ. 610. οἶμα ΤΟΣ. χείρ υ 

ΐ ῇ 611 δορέ ἈοΙΔΠη 613 54ᾳ. διχκαίασ λιτὰσ ἡμετέρασ Ν', 
πην. ' ' 

εἰς Ε 

ΒΌΡΟΥΒΟΙ ΡΒ. οὐσ λόγουσ οὐσ ταὶ. 615 5α. μρμβῳριφ νας γᾶσ μππ 

λους (εἰς ΞΌΡΟΥΒΟΙ. τη}) Μ, ἐχτρέποντες εἰς ἐπιμό " ᾿ ἣΝ μα 

τὸν πρὸς ἑβδόμαις Ὀϊπάοτί, ἴοτί. τὸν πύλαις ἐφ : τ" νυ " 

οἵας ἀρᾶται τορο.: οἷ « (ας 'ἰπ ᾿ἰξαγα ΒΟΙΊΡΒΙ οὐ οἕ 1ῃ 
» γ᾽ αρᾶται Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΗΒΌΞΒ. ΤΗΕΒΑΞ. 

πύργοις ἐπεμιβὰς χἀπιχηρυχϑεὶς χϑονέ, 
ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχγάσας, 
σοὶ ξυμφέρεσϑαι χαὶ χτανὼν ϑανεῖν πέλας, 
ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῇρα τὼς ἀνδρηλάτην 
φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον. 
τοιαῦτ᾽ ἀυτεῖ χαὶ ϑεοὺς γενεϑλίους 
χαλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 
τῶν ὧν γενέσϑαι πάγγυ Πολυνεέχους βία. 
» Ἁ ἢ »ν ΄ ἔχει δὲ χαινοπηγὲς εὔϑετον σάχος 

- -- 
’ διπλοῦν τε σῆμα προσμεμῃγανημένον. 

γχρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευγηστὴν ἰδεῖν 
ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 
4κχη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναι φησίν, ὡς "τὰ γράμματα 
λέγει" χατάξω δ᾽ ἀνδρα τόνδε χαὶ πόλιν 
σ ’; ΄ ) 9 ΄ ἕξει πατρῴων δωμάτων τ ἐπιστροφάς. 
τοιαῦτ᾽ ἐχεένων ἐστὶ τἀξευρήματα. 
σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι τίνα πέμπειν δοχεῖ" 
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε χηῃρυχευμάτων 
μέμφῃ, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑι ναυχλῃρεῖν πόλιν. 

622. ἐχβοήσας ((1].). -- ἐπινέκιον παιᾶνα ἐπεξαλαλάξας μετὰ 
ἐαγῆς. οὕτως καὶ ὃ Ἴαχγος λέ ἔγεται παρὰ (τὰς δ(4. 11) ἰαγὰς τῶν 

θ28. συστῆναί σοι καὶ φονεῦσαι, ἀποϑανὼν ἐγγύς. 
0217. τούτων οὖν αὐτῶν (ταῦτα οὖν ἀυτῶν ΚΙΤΟΒΒΟΒ βοηϑοὺς γε- ᾿’ Ἁ Ἁ » ’ Φ - , - ΄ ὕ 
νέσϑαι τοὺς ϑεοὺς ἐπεύχεται παντελῶς τῇ βίᾳ αὐτοῦ ὃ Πολυνεέχης. 
629. γρ. εὔϑετον, ἵν᾽ ἦ εὐβάστακτον. ϑεῖναι γὰρ τὸ ἀναλαβεῖν λέ- 
γουσιν Ἄττικοί. χαὶ ὅπλα ἔϑεντο ἀντὶ τοῦ ἀνέλαβον. --- σημείωσαι. 
681. ὁπλέτην. 689. περεέ- 

μυουμένων. 

θ88. ἀντὲ τοῦ ἐμοὶ ὧν ἀπήγγειλα. 
πεῖν, πεφροντικέναι. 

024. τῶσ ΟΟΥΥ. ἰη τὼσ Μ. ἀνδρηλατῶν ΒΙομῆρ]ά. 
ΝΜ, βίαι τι. 629. εὔϑετον 50}0].: εὔχυχλον Μ. 
ἀέξει (έ ἴῃ Τϑβιγα βοσγί ρβὶς μι) Μ. 
ἀρίαγ, 

: 6028. ῥβέα 

684. λέγει Τοοα.: 
685. τ᾽ ἰηβογαϊ Μ, ποῃ πὶ, αἱ γἱ- : 

697. δόχεϊζ (56 ῥγΐογο δοοθηΐα ἀρ]οίο) Μ. 

ἘΝ 



ΑΒΒΟΗΥΙΙ 

ΕΤ. ὦ ϑεομανές τε καὶ; ϑεῶν μέγα στύγος, 

ὦ πανδάχρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος" 

ὥμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 

ἀλλ᾽ οὔτε χλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι πρέπει, 

μὴ χαὶ τεχνωϑῇ δυσφορώτερος γόος. 

ἐπωνύμῳ δὲ χάρτα, Πολυνείχει λέγω, 

τάγ᾽ εἰσόμεσϑα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ, 

εἴ νιν χατάξει γρυσύτευχτα γράμματα 

ἐπ᾽ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν. 

εἰ δ᾽ ἣ Διὸς παῖς παρϑένος Δίχῃ παρῆν 

γ ἣ ᾿ , «..» “ὦ Ὁ ἘΝ. “Ὁ 

ἔργοις ἐχείνου χαὶ φρεσίν, τάχ ἂν τόδ᾽ ἦν 

2 2 » ἤ ἤ 

ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόϑεν σχότον, 

οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω βοφ ᾿ ἀν ἰὼ κυόι ᾿ 

οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος, 

Δ4η προσεῖδε χαὶ χατηξιώσατο" 

οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς χαχουχέᾳ 

οἶμαί νιν αὑτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας, 
Ψ 2 », ’ , 

ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίχως φευδώνυμος 

640. ὦ ϑεοῖς ἐπιμαινόμενε. ἐπιστρατεύῃ γὰρ πατρέδε καὶ πα- 

τρῴοις ϑεοῖς. 644. αὐξηϑῇ (61].). θ45. πάνυ γὰρ τὸ ({|ο- 

λυνεέχης δα. ῬαΑΙ6Υ) ἐπώνυμον τῇ φιλονειχίᾳ. 641. οὐχ εἶπεν 

ϑεὸς ἢ ἄνϑρωπος, ἀλλὰ τὰ χρυσᾶ γράμματα. 648. φλυαροῦντα. 

-- μανέᾳ (61]. πιἢ). 661. ἀντὲ τοῦ γεννηϑέντα. 658. οὐ 

γὰρ ἀϑρόως φύεται, ἀλλὰ συλλέγεται χατ᾽ ὀλίγον. 664. εἶδεν 

αὐτὸν καὶ ἐφίλησεν. ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ ἐν μιᾷ ἡλικέᾳ ἔπραξέ τι δέ- 

χαίον. 6656. χαὶ μὲν δὴ οὐδὲ ἐπὶ κακώσει τῆς πατρῴας χώρας 

ἐγγὺς αὐτοῦ ἔσται ἣ Δέκη. 666. αὐτήν (61]. πιἢ). 

641. ἁμὸν οχ ἀμὸν ἴδοίαπι ἴῃ ΝΜ. θ4δ. πολυνεέχει (βθἃ εἰ ἅΠ8]6 

π Ηΐατα αἱ νἱἀοία) Μ. 646. τοὐπέσημ᾽, ὁ ἱπ ΐαξζα, Μ. 648. συμ- 

θὅ4. προσ- 

θδῦ. 

ὑπο 

φοίτω Μ, σὺν φοίτω ἱπ τηϑῦρ. τηΐ. 668. ξυλλογῆ Μ. 

εἶδε οχ 5680]. Β Μαγίϊηϊ: προσεῖπε Μ. χοὺχ ἀπηξιώσατο ὙἿ 61}. 

οὐδ᾽ τοοο.: οὔτ᾽ Μ. 6061. ἤδητ᾽ Μ, ᾿ δῆτ᾽ τη}. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑὈΥΕΒΞΤΙΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

“ἴχῃ; ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 
ΣΝ πεποιϑὼς εἶμι χαὶ ξυστήσομαι 
μερέν Σ τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδιχώτερος: 
π᾿ κὐκόν τ᾽ ἄρχων χαὶ χασιγνήτῳ χάσις, 
ἐχϑρὸς σὺν ἐγϑρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάγος 
χνημῖδας, αἷγμῆς χαὶ πέτρων προβλήματα. 

: μή, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέχος, γένῃ 
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ χάχιστ᾽ αὐδωμένῳ- 
ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Αργείοισι Καὸδμείους ἅλις 
ἐς χῶρες ἐλϑεῖν" αἷμα γὰρ χαϑάρσιον. 
ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαέμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτόνος 
μον ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 
ἀρεῖ χαχὸν φέροι τις αἰσχύνης ἄτερ, 
πὸ μόνον γὰρ χέρδος ἐν τεϑνηχόσιν " 
χαχῶν δὲ χἀσγρῶν οὔτιν᾽ εὐχλείαν ἐρεῖς. 

666. τὸν τρόπον τῷ ἀδελφῷ ΝΠ Ἢ τρόπον τῷ ἀδελρῷ σου βλασφημούμενος (-ῳ 5080] 
.“}. Ἔν 

εἰ , 

ἐθισθες ὸ σοῦ. } 667. πολέμους (]. πολεμέους) ἀνελεῖν (61.). -- 
ρὸν τὸ αἰμα τῶν ἀλληλοχτονούντων ξένων ἐν πολέμοις, τὸ ὃ᾽ 3 

ἀδελφοχτονεῖν ἃ μ ἄντικρυς φονέων ἔ Σ Ἠρωναβρρρηρόϑοι τὰ ϑ υν ἔργον (ἐργων 12). ὑπερβατὸν δέ 
᾿ νὰ νὰ μα γὰρ τοῦτο χάϑαρσιν (καϑάρσιον τη) οὖκ ἐπιδέχεται ὅταν Ἁ 5 ’ ᾿" ᾿ νμμὶ - μϑῃ αὐτόκτονες (αὐτοχτόνοι Ἡϊηδοτ) γένωνται, καὶ Ἰδζς 
αὐτῶν ΐ γῃτ' , 
κὸν, ὁ ϑάνατος γένηται. 668. ἐκ. ... (}). 0669. διαπαντὸ 

αἰσϑήσεται τὸ μέασμα τοῦτο. --- ἔλλειψις (61.) 670 ἐἴω Ν 
ν ἩΝΟΝ ν Ἔ "ἢ, : ρ καχὸν 

ρέ(ροὴ: εἰ ὅλως τις ἀτυχεῖ, χαλὸν τὸ δέχα αἰσχύνης. 671. μόνον 
γὰρ χέρδος: ἣ εὔκλεια" ἕν χέρδ ἡ αὑτὸν ἐχδικῇ τ 
Ἔν τ ρόος τὸ αὑτὸν ἐκδικῆσαι ἀδικούμενον. 

ξ ἀνεχοέκητος ἀποθάνῃ, ἕνεχά γε τῶν εἰς αὐτὸ : 
μου θεὲ μώεις ἐν ἄιουςς γε τῶν εἰς αὐτὸν γενομένων 
ΠΕΣ αἰσχρῶν ἄδοξος. --- τοῦτο γὰρ μόνον τὸ ὃν χέρδος 
ὁ φέρειν χαχὸν δηλονότι. τό ὺ τι, τόδε χαχὸ ὶ αἰσγρό 
βρρα ν καὶ αἰσχρόν (τ). 672. 

Ἂ τ Ἂν ̓ ΝΝ ΘΟΥΤ. Μ. 6068. πετρῶν (θγᾶ80 δοσοπία ΒΌΡΟΙ εὴ Μ. ἐμὴ Ζ 5 δ τκοῦτὰ χέρασ Μ. θ68. αὐτόχτονοσ Μ, αὐτοχτόνοσ ταὶ 
: ,) ἕν τη, 672. χ᾽ αἰσγρῶν Μ. εὔχλειαν Μ. ᾿ 



ΟΗΥΙ 
166 ΑΕΒ 

[ μέ ἔχνον; μήτι σε ϑυμοπλη- 
“ἐν, 1. ΧΟ. τί μέμονας, τέχνον; μὴ ' βοτὰ Α 

» ων 

ϑὴς δορίμαργος ἄτα φερετω" χάχοὺυ 

ἔχβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν. 
) , δ ας 

ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα χάρτ᾽ ἐπισπερχει ϑεός, 

ἔτω χατ᾽ οὖρον χῦμα Κωχυτοῦ λαχὸν 
, ᾿ - 4 “- " ένος. 

ν πᾶν τὸ Μαΐου Υ Φοίβῳ στυγηϑὲ ᾿ 
3 Μ 

ι 

απἰϊοὶν. 1. ΧΟ. ὠμοδαχής σ᾽ ἀγαν ἵμερος ἐξοτρύ 

νει πιχοόχαρπον ἀνδροχτασίαν τελεῖν 
͵ 

αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ. 
᾿ “,͵ἷᾷἧ»ν ν» ᾿ 

φίλου γὰρ ἐχϑρά μοι πατρὸς τελεῖ ἄρά 
- ΄ ν Κξ,; 

ξηροῖς ἀχλαύτοις ὄμμασιν προσιςάνει 
ἡ ’΄ Υ̓ 

λέγουσα χέρδος πρότερον ὕστέερου μόρου. 

μα ᾽ Ύ “ - ῬῸ ΥᾺ 

Ἵ : - ᾿ ον: ἀπίτω 
617. οἷον εὐστόχως χειμαζέσϑω. -- τω χατ οὐρ ν 

' ἵ ῦ χῦ ὗτος δὲ ποταμὸς εἰς Ἅιδου. οὗ 
χατ᾽ εὐθεῖαν τοῦ Κωχυτοῦ χῦμα. οὗτος ὃὲ ποταμ ς ΝΝ 

ὴ δι τοῦ Κωκυτοῦ κῦμα: εἰς 
πορϑμεὺς ὃ Χάρων. ἐπειδὴ (. εὐϑεῖαν. --- τοῦ Κωκυτοῦ χῦμ - 

: “Μιὸ ὗ εὺς ὃ Χάρων] ἐπειὸ 
σή δου" [οὗτος δὲ ποταμὸς Ἅιδου οὗ πορϑμεὺς ὁ . ἤριν ] ὴ 

’ 
ΓΝ Μ- - 

1{- 

πᾶν τὸ γένος τὸ “αΐου κεκλήρωται τούτῳ, ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος πὰ 

Σ εἴ ὑτὸς μέν ἐ ὃς καὶ 
σηϑέν. ᾿Απόλλωνος δὲ εἰπεν, ἐπειδὴ αὐτὸς μέν ἔστιν χάϑὲρ ς 

ἕν τῇ ὲ , ὕτοι δὲ καὶ πα- 
ἀμίαντος καὶ μὴ χοινωνεῖν τῇ γυναικχε παρήγγειλεν, οὐ ἐποϑηρᾷ 

: γαντ᾿ . ὠμοδακ 
ρήχουσαν χαὶ ἐγένοντο (ἰ. ἐγείναντο) ἀνόμως. ον ' μ Ἶ 

, χ ἡ πικρὸν τὸν καρπὸν 
σ᾽ ἄγαν: ἣ ἄλογος ἄγαν ἐπιϑυμία παρορμᾷ ἢ πιχρὸν τ “ρν 

β τανεῖ ἶ ς ἄν- 
ἔχουσα εἰς ταυτὸν οὖν (εἰς τὸ ἑαυτοὺς κτανεῖν ἩἨοἰπΒο ΘΟ.) μνξ 

ἦ ὅτι μέ ; ἀδελφοὶ ἀλλήλους 
ὃρας ἀδίκου ἕνεκεν αἵματος, ἵν’ ἦ ὅτι μέλλουσιν οἱ ἀδελφο ἤλοι 

: ήτοις . λέγουσα χέρ- 
ἀναιρεῖν. 688. ἀσυμπαϑέσιν, ἀναλγήτοις (61... 084 ΡΝ ᾿ ρ 

: ὁποτιϑεμένη τὸ προτερῇσαι ἀποχτείναντα, ἢ ὑστερῆσαι. 
δος: κέρδος μοι ὑποτιϑεμένη τὸ προτερὴ 

- 

679 μέμονασ (η 801. τη}) Μ. μήτε σε Τθοῦ.: μήτισσε ᾿ Μ. θ714. 

᾿ ᾿; 

δορὶ μάργοσ Μ, οοττ. ἰπ δορέμαργοσ ταῖ. ἄτα (η 5861. τ) Μ. φερέτω | Μ. 

Υ ἐπ 50. τι) Μ. 
616. ἔχβαλ᾽ ταῦΐ. ἱἰπ ἔχβαλλ᾽ Μ. 679. ἐξοτρύνει Ι (ἐπ "- ἐπ 

680. ἀνδροηλασίαν ΜΙ, ἡ ἷπ χ τηυίανῖς οὐ τ ΒΌΡΘΓ ἀ βου ρϑιὺ τη. ' 

ϑεμιςοῦ (τ 5601..1}}} Μ. 682. ἐχϑρά τοοῦ.: αἰσχρά Μ. τελεῖ Μ, γῇ 

λεία ταϊ, τάλαιν᾽ ὙΥογ άπ γί, μέλαιν᾽ ὙὟΥ οἷ]. 688. ἀχλαύτοις ᾿νοῦ 

τὰ (ἰπ τπαᾶγρ. Α1ἀ.): ἀχλαύστοισ Μ. ἄχλαυτος Βυΐ!εγ. ὄμμασι ΜΝ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

δέν. 2. ΧΟ. ἀλλὰ σὺ μὴ ᾿ποτρύνου" χαχὸς οὐ χεχλή- 
σῃ βίον εὖ χυρήσας" μελάναιγις ἐχ δ᾽ 
εἶσι δόμων ᾿βρινύς, ὅταν ἐχ γερῶν μ Ί (; ζΖερ 

δεοὶ ϑυσίαν δέχωνται. 
ΕἼ. δεοῖς μὲν ἤδη πως παρημελήμεϑα, 

χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάζεται" 
’ ἣν Ψ 9 ἤ ΄ ῇΓ τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαένοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 

απίϊείν. 2. ΧΟ. νῦν ὅτε σοι παρέσταχεν " ἐπεὶ δαίμων 
λήματος ἀντροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλ- 
λαχτὸς ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῳ 
πνεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 

ΕἼ. ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου χατεύγματα - 

θ86. ἀλλὰ σὸ μὴ ᾿ποτρύ(νουγ: καλῶς γὰρ πράξας οὐ νομισϑήσῃ 
φαῦλος. οὐ γὰρ ἣ τὴν φοβερὰν ἔχουσα αἰγίδα ᾿Ερινὺς εἰς τὸν οἶχον 
ἐκείνου εἴσεισιν (εἴσισιν τη), οὗ οἱ ϑεοὶ ϑυσίας προσδέχονταε, ἀντὶ τοῦ 
χκαϑαρὰς τὰς χεῖρας ἔγοντος. 6868. εὐτυχήσας, εὖ πράξας. 681. 
χατὰ τῶν δόμων τοῦ ὁσώου ἀνδρός. --- ὁσέου ἀνδρός, οὗ οἱ ϑεοὶ τὰς 
ϑυσίας δέχονται. 690. χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν: τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν 
ἐν χάριτος μοίρᾳ λαμβάνουσιν: ἢ μετὰ ϑάνατον ἔσως εὐκλείας τευ- 
ξόμεϑα. ἄλλως. μετὰ ϑάνατον, φησίν. αἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων 
ϑαυμάξονται. τέ οὖν οὐχὲ γενναῖόν τι δράσαντες ἀποϑανούμεϑα, 
τὸν Πολυνείκῃ ὡς ἀσεβῇ ἀνελόντες, ἀλλὰ χολακεύομεν τὸν ϑάνατον, 
καὶ οὐχὶ χωροῦμεν πρὸς αὐτόν; 692. ἐκεῖνος (ῃ!}). β698. ἀνα- 
τρεπτιχῶς (τι}). 696. αἕ ἀραέ (61.). 

θ8ὅ. ῬδΥΔΡΥ ΡΠ ργδθῆχα ἴῃ Μ, ομοσὶ ποίδιῃ δα, τη]. χεχλήσης ] Μ. 
680. μελάναιγις ΑΥ̓παϊάπ5: μελαναιγέσ δ᾽ Μ. ἐχ δ᾽ ὙΥοΙ]: οὐχ ΝΜ. 687. 
ὅτ᾽ ἂν Μ, οὔτ᾽ ἂν τη. 689. ῬΑΓΔΡΤΆΡΒΙ5 ρῥγδθῆχα ἴῃ Μ, Εἰθος]15 ποΐϑτη 
δα. τη]. 691. ἂν σαίνοιμεν ΟΟΙΥ. 6Χ ἄν σ᾽ αἰνοῖμεν αὐ νἱάρίαν Μ. 
692. ζτ ἴῃ πιᾶῦρ. Μ. ἔοτί. παρέσταχεν ἐποιδάνον. 698. ἀντροπαῖξα 
χρονία Μ, ἀντροπαία χρόνια τη. ἐν τροπαίᾳ ΑἸ. ἂν τροπαίᾳ Ἠρδίι, 
αὖ τροπαίᾳ ῬΆ]οΥ. ἴοτί. αὖ τροπαία γρονία. μεταλλαχτὸσ ΙΜ. 694. 
ϑακλωτέρωι (ροβὲ α ταβαγα υπίὶὰβ Πἰἰ6γ86) Μ,, ϑαλερωτέρωε τὰ]. 6696. 
ἐξέξεσαν Μ, ἐξέξεσεν τοοο. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων γυσϑηότον 

ὄφεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 

πιϑοῦ γυναιξίν, χαίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις. οὐδὲ χρὴ μαχράν. 

,. μὴ ᾿λϑῃς ὁδοὺς σὸ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις. 

τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐχ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. 

νέχην γε μέντοι χαὶ χαχὴν τιμᾷ μων ἱ 

οὐχ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. 

ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασϑαι ϑέλεις; 
»» , ΄ 

ϑεῶν διδόντων οὐχ ἂν ἐχφύγοις χαχά. 

πέφριχα τὰν ὠλεσίοιχον 

ϑεόν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 

παναληϑῆ, χαχόμαντιν, 

πατρὸς εὐχταίαν ᾿ρινὸν 

τελέσαι τὰς περιϑύμους 

697. ὡς τοῦτο ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασϑείς, ὅτι δι βερένορῳ 

αὐτῷ ἔσται ἣ τῶν γρημάτων διανομή. Ι 698. πήξῖνο (Θ "ἢ 

100. ὧν ἄνη τις : ἀνύσιμα καὶ τελεσϑῆναι δυνάμενα. τον ὅροι 

ὃ Πολυνεέχης (6}.). 108. αὶ πρρρμννμῆ ἢ ἐν η μη, τόρ μὲ : 

704. οὐχ ἄνδρ᾽ ὁπλέτ(ην): ἐμὲ ὁπλέτην ὄντα οὗ χρὴ στέργειν τ υρη 

τερον ἔπος. οὐ χρὴ γὰρ ζητεῖν περὲ ἄρλης ἢ πμκας α πο ρλϑβθηυμ 

πέφρικα τὰν ὠλε(σίοικον): πῃ οΝ τοὺς πραενν ἘΝ 

ϑεὸν Ἐρινύν, οὐδὲν ἔχουσαν ϑεοῖς ὄνων πᾶς ἣΨ ϑεὸς δαρ να 

- ἃ γὰρ νύχτωρ παρεχελεύσατο, καὶ γέγονε (πι}). δ᾿: ἢ ὑρενῇ 

γὰρ δοτῆρες ἐάων (ον. Ηοπι. ὃ 825). ἦν. πανα μὴ ηρροθβ 

μαί(ντεν): τὴν ἐπὶ καχοῖς ἀληϑεύουσαν. ἃ γὰρ δἴμον ρον ρ, 

ἐγένετο. 111. ἣν ἐπηύξατο Θἰδέπους τελέσαι τὰς ἀράς. 

698. δοτήρι.» (ο ἴλοίαπι ὁΧ ω) Μ, δοτήριοι τὰ, ΔΑ ΒΌΡΘΓ δ ττουαει 

ΠΝ 699. πιϑοῦ ΒΙοτηῆο]α: πεέϑου Μ. 700 --- 708, 1ύθτη 856. Ρ 

τΑρτδρμὶ ρῥγαθῆχδο ἱπ Μ. 700. τές Μ, τὲσ ΒΌΡΘΥΒΟΓ. 1η]. 106. 

ἐχφύγοισ (οε ΒΌΡΟΥΒΟΓ. τὴ1) Μ. 709. πανἀληϑεῖ ταυΐ. ἱπ παναληϑῆ Μ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΞ ΤΗΕΒΑΞ. 

χατάρας Οἰδιπόδα βλαφίφρονος" 
παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις δ᾽ ὀτρύνει. 

απέϊϑίν, 1, ξένος δὲ χλήρους ἐπινωμᾷ 
Χάλυβος Σχυϑῶν ἄποιχος, 
χτεάνων γρῃηματοδαέτας 
πιχρός, ὠμόφρων σίδαρος, 
γϑόνα ναίειν διαπήλας, 
ὁπόσαν χαὶ φϑιμένοισιν χατέχειν, 
τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

ϑέγ. 2, ἐπειδὰν αὐτοχτόνως 

718. παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις: ταῦτα παρορμᾷ. δῆλον δὲ ὅτε ἐν ταῖς αἰχμαλωσίαις τὰ παιδία ἀναἐρεῖται. ὑποχοριστικῶς δὲ τὴν Ἐρινὸν » Ύ ΄ ᾿ ΄ “- - ΄ 
ἔριν εἶπεν. 114.. ξένος δὲ κλήροις ἐπινωμᾷ: ποιητικῶς πάνυ 
ταῦτα ὃ Αἰσχύλος. τὸν γὰρ Χαλυβαϊκὸν (Χαλυβδικὸν Ἡϊπάοτν) χαὶ “Σχυϑικὸν σίδηρον φησὶ ταῦτα πράττειν. σεσωματοποέηχεν γὰρ τὸν 
σίδηρον, ὅν φησιν οὕτως ταῦτα χινεῖν κατὰ τῶν παίδων τῶν τὰ γρή- 
ματα δάσασϑαι βουλομένων χαὶ διὰ ταῦτα πολεμούντων. οὕτως 
οὖν, φησί, μερέζει τοῖς παισὶ τούτοις καὶ ὥσπερ ἀποχληροῖ οὐχὶ πε- 
δία (παιδέα τὴ, ε ΞΒΌΡΘΓΞΟΓ. 1) μεγάλα, ἀλλὰ παντελῶς μικρά, δυνά- 
μενα μόνα αὐτῶν τὰ σώματα χωρῆσαι πεπτωχότα. ὅταν μέντο; 
αὑτοὺς χτάνωσι χαὶ ἡ πατρῴα αὐτῶν χόνις πῴ) τὸ αἶμα, τίς ἂν τὸ 
μύσος αὐτῶν ἀποχαϑάρῃ; ἤ, ὅταν ὃ ἕτερος ἀποχτεέίνας αὐτὸς ζήσῃ 
(ζήσει τη), τές αὐτὸν χαϑάρ Ἢ τοῦ μύσους; ἐάν, φησίν, ἣ πατρέα γῇ ,ὕ Ἁ »} Ὁ Ψ »ν ϑ ᾿ ΩΣ ϑ ’ πίῃ τὸ αὕτων αιμα. ἐενῦεν χαὲ αὐτογ ονας φαμεν. - βερ ᾽΄ . Ὁ 
(μερέζει}) (61. 11). 718. ἐπικληρώσας (6]. π}1). 719. τά - 
φου μοῖραν ἀπομερίσας αὐτοῖς. --- ἐπικεχληρωμένον (61. 11). 

712. Οἰδιπόδα βλαφψίφρονος Τυὶο πὶ: βλαψίφρονοσ οἱδιπόδᾷ ΜΝ. 
ἰς 118. δ᾽ ἐρισ δ᾽ ὀτρύνει Μ, δ᾽ ἔρἄδ᾽ ὀτρύνει τη]. 714. χλήροισ (ε ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ ΘΧ ᾧ αὰδθ ΤΙηΔΠῚ8 ἔθοουϊξ, ποη ᾿ἰᾳαθῦ) Μ. 714. ἐπινωμᾶν Μ, ἐπι- νωμᾶι τη. 716. χτεάνως. Μ, χτεάνων τη]. 719. φϑιμένοισε Μ. 720. ἴῃ τηᾶγρ. ξτ Μ. 121. αὐτοχτόνως ΤΥΪΟΙπἰπ5: αὐτοχτόνωσιν Μ, αὐτοὲ χτάνωσιν τη]. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

αὐτοδάιχτοι ϑάνωσι, 

χαὶ γϑονία χόνις πίῃ 

μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον, 

τίς ἂν χαϑαρμοὺς πόροι, ' 

τίς ἄν σφε λούσειεν; ὦ πόνοι, δόμων 

νέοι παλαιοῖσι συμμιγεῖς χαχοίς. 

«πἰϊοῖν. 2. παλαιγενῇ γὰρ λέγω 

παρβασίαν ὠχύποινον : 

αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μενει, 

᾿Απόλλωνος εὖτε Μάιος 

βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 

μεσομφάλοις Πυϑιχοῖς χρηστηρίοις 
»ν » 9 

Ἴ έ πόλιν ϑνάσχοντα γέννας ἀτερ σῴςειν ; 
Ι 

» 

2. αὐτοὶ ἑαυτοὺς φονεύσαντες. τῷ δαυτῶν σιδήρῳ ἀρρηνβν 

η25. τίς ἂν εὑρεϑείη; τίς αὐτοὺς ἐκλύσει τοῦ ι" 

28. τὴν παλαιὰν παράβασιν. παρέβη 

29. τὴν ὀξέως μετελϑοῦσαν αὐ- 

τρώσαντες. 

οὐτου μιάσματος; (6}:). 
λ ν 2 ἥ 

ὰρ τὸν ὃν τοῦ Ἀπόλλωνος. Ε 

ἡμὴ βεβ μήναᾳ 180 εάν (τ}) Λαΐου, Οἰδέποδος, Ἐτεοκλέους. 
) λ . γεν . - ; 

τόν (6]. πιῦ). " κα χη πρρΩΣΝ 

ὰ μέ , 731. Ἀπόλλωνος εὖτε Μάϊος: τὸ φιλάνδρ 

Ἀρημιο κι αυδδμιῶ Τὴν ὅ ἕν, ὃ Ἀπόλλων τρὶς 
πον τοῦ ϑεοῦ ἐμφαίνεται διὰ τούτου. ὅταν, φησίν, Ἰθσ τα 

χ ἐπεὶ χτενεῖ ὁ φύ ἣ έ ἐπεὶ χτενεῖ σε ὁ Φ 
ἴ ῦ “αΐῳ νμὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοκα, 4 

μοι ῥήηγετιρωλίαες : Ἴ ὰς τοῦ ϑεοῦ ἐν- 
ατΐ τὸ αρωσάμενος τὰς 

. 54.). αὐτος δὲ π 
ὐβι : 

(Εὐτὶρ. ῬΏΟΘΗ. 18 δεν υβρλιμμοθνκ οι 

ὧν ἡδονῶν αὐτοῦ κατ εἰς συνῆλϑεν τῇ ἢ 
ἐς, ὑπὸ τ δονῶν αὐτοῦ καταχρατὴη μήν 

τολάς, ὑπὸ τῶν ἢ ΜῊΝ ΜΝ μεραρὸ. 

Ὁ δὲ ἑξῆς, εὖτε Μάϊος χρατηϑεὶς ὑπὸ τῶν αὐτῷ φέλων ἣδ , "" 

πὴ ων ΄ ΠΟ]. τ60.) γὰρ τὰ πάδη 
Σ τοῦ τῇ εἴσσον (κρείσσω 5080]. ΤΘΟ. 

ἀντὶ τοῦ τῆς γυναικὸς. χΧρ ο ᾿ὐρναδυοίηηδοι 

ὧν λογισμῶν 732. τὸ φιλάνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ διὰ τοῦ τρ 
τῶν ; ἐνϑρι 

ἐμφαΐζει. 184. σωθήσεται γὰρ οὕτως ἣ πόλις. 

Ἴ28. χαὶ γαΐα χόνις ἨθΤΤΛΔΠΗ. 725. ψοννη  ϑονοᾷ ἔνι Ρον 

Μ, χαϑαρμα τι, ὃν ΒΌΡΘΙ μα 50ΥΙρ8ι τη], " ἊΝ μηρεῦὰ μεθ με 

πω Μ. συμμιγεισ (ξ 50. ΒΆΡΟΣ σ τη) Ν. 729. περήμρρρᾳ ὡ-. 

παραβασίαν Μ. ὠχύπονον Μ),, ε Ἰπβογαϊ ΝΜ νεὶ πὶ. 

Η 
᾿ ΄ ΜΝ. 

τ)... μεσομφάλοισ]. . ϑνάκσχοντα (Η 86γ. τὺ) ]} . . σώξειν πόλιν 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

δίγ, ὅ. χρατηδϑεὶς ἐχ φίλων ἀβουλιῶᾶν 
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, 
πατροχτόνον Οἰδιπόδαν, 
ὅστε ματρὸς ἁγνὰν 
σπείρας ἄρουραν, ἵν" ἐτράφῃ, 
ῥίζαν αἱματόύόεσσαν 

ἔτλα " παράνοια συνᾶγε 
νυμφίωυυς φρενώλεις. 

απίϑίγ, ὅ. χαχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα χῦμ᾽ ἄγει, 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 
τρίχαλον, ὃ χαὶ περὲ πρύ- 

μνᾶν πόλεως χαχλάζει. 
μεταξὺ δ᾽ ἀλχὰ δι᾿ ὀλίγου 
τείνει πύργος ἐν εὔρει. 

7185. οἷς ἐκοινώσατο τὸν γρησμόν. 140. ὑπερβατόν, σπεί. 
» βας ῥέζαν αἱματόεσσαν (6... 141. ἔτλα, παρ᾽ ἀνοέα: ἔτλη δὲ 

ἀγνοίᾳ συναγαγεῖν τοὺς γάμους ὃ τὰς φρένας βλαβείς. ἣ δὲ ἄγνοια, 
φησί, τὰς φρένας ἀπολλύουσα συνήγαγεν. 7142. γάμους (6!.)). 
148. χαχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑά(λασσα): τὰ χακὰ ὥσπερ ϑαλάσσῃ ἔοικεν, 
χαὶ τὰ μὲν ἐπὶ Μαΐου γέγονε, τὰ δὲ ἐπὶ Οἰδέποδος, τὰ δὲ νῦν: ἅτινα 
βρέμει περὶ τὸ ἄχρον τῆς πόλεως. 144. νπρὸ μέν τ᾽ ἄλλα, αὐ- 
τὰρ ἐπ’ ἄλλας (Ηοῃ. Ν᾽ 199). --- τὸ μὲν πέτνον: οὕτως λέγει, τὸ 
μὲν πέπτει, τὸ δὲ διεγεέρεται, τὸ δὲ περὶ τὴν ναῦν προσρήγνυται. 
141. μεταξὺ δ᾽ ἀλχά: μεταξὺ δὲ ἡμῶν δι᾽ ὀλέγου ἐστὶν ἡ τῶν πο- 
λεμέων δύναμις τῆς ἡμετέρας, καὶ τὸ διάστημα ὃ πύργος ὃ διείο- 
γων ἐστῶώ. 148. ἐν πλάτει, ἐν μεταιχμίῳ (61... 

785. χρατηϑεὶς ῬΔαΝΪΟ δασίοτο ῬΟΥβΟΠ: χρατηδεὶσ δ᾽ Μ. ἀβουλιᾶν 
ἰἱπαογῖ: ἀβουλέαν Μ. 180. ἐγείνατο Τθ00.: γείνατο Μ. 788. ματρὸσ κὰν 
Μ, μὲν πρὸσ ἴῃ τηϑγρ. τη]. 141. ἔτλη Μ (ΒΌροσβου. πὶ). παράνοία αἱ 

, εἰσ υἱοί Μ, παράνοιαι τη. σύναγε Μ, συνάγαγε ταὶ. 742. φρενώλησ 
(εεσ 501. 11) Μ. 7145. πρύμναν  Μ. Ἰῃ τιᾶγρ. ξτ Μ. 747. μεταξὺ 
ΘΧ ἱπίογργθίδιηθηίο ογίαπι υἱάθέυγ (ἀλχὰ δὲ. ὧν ὀλίγῳ). 



ΑἙΒΟΗΥΙΙ 

δέδοιχα δὲ σὺν βασιλεῦσι 

μὴ πόλις δαμασδῇ. 

τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν 

βαρεῖαι χαταλλαγαέ" τὰ δ᾽ ὀλοὰ 

πενομένους παρέρχεται, 

πρόπρεμνα δ᾽ ἐχβολὰν φέρει 

ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν 

ὄλβος ἄγαν παχυνϑείς. 

αηἰϊοίν. 4. τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν 

ϑεοὶ χαὶ ξυνέστιοε πόλεος ὃ 

πολύβοτός τ᾿ αἰὼν βρωτῶν, 

ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, 7600 

Ἴ51. τέλεια γὰρ παλαιφ(άτων): τὸ τέλεια ἀντὶ τοῦ τέλειαι" ὑφῆκεν 

δὲ τὸ Σ διὰ τὸ μέτρον. 152. βαρεῖαι καταλλα(γαίγ: δυσχερὲς τὸ 

Ἴ52. τὰ δ᾽ ὀλοά: τὰ δὲ δεινὰ 
φιλιωϑῆναι αὐτοὺς διὰ τὰς κατάρας. 

158. οὐχ ἵσταται (τηΐ). 184. τελούμενα οὗ παρέρχεται ἡμῶν. 

πρόπρυμνα δ᾽ ἐχβολ(ῶνγν: ὅταν δὲ παχυνϑῶσιν οἱ ἄνδρες τῷ ὄλβῳ, 

τότε ὅλου τοῦ φόρτου ἐκβολὴν ποιοῦνται. τοῦτο δὲ πρὸς ᾿Ετεὸκλέα. 

ἐχβολῶν δέ, τῶν ὑβριστῶν, οἷον δε᾽ ἐχβολῆς ὑβριζόντων. Τδὅ. φρο- 

151. παρὰ τοῦτο οὖν (παρὰ τὸ »ἦἣν ΟὈογάϊοΚ) Οἰδέ νέμων (πι}). 
159. πολύβοτός πους τὸ πρῶτον εὐδαίμων͵ ἀνήρ« (ΕΓ. ἔτ. 167). 

τ᾽ αἰών: ὃ ὑπὸ πολλῶν ἐμβατευόμενος ἀνδρῶν. ἢ ὃ ἐπιπολὺ ἐχτει- 

γόμενος. 760. ὅσον τότ᾽ Οἰδέπουν τῖον: ὅσον ϑαυμασϑῆναι καὶ δο- 

ξασϑῆναι ἐποίησαν. χαὶ Εὐριπίδης »(ἀἀ 6 ἦν) Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὖ- 

τυχὴς ἀνήρε. ἀναρπαξάνδραν δὲ τὴν ἀναρπάξασαν πολλοὺς τῶν ἀν- 

δρῶν. --- καχὴν μοῖραν (102). -- μεταπλασμὸς τοῦ ἀναρπάξανδρος. 

ἤ49. συμβαλεῦσι Μ, σὺν βασιλεῦσι τα". 51. τέλεια. Μ, Ἰ᾿ἰΐογδ6 

α οἱ τβυτϑθ Δ} ] 18 α Βαρογβίσιχὶῦ οὐ οἐ ΒΌΡΟΙ α 80Γ. τη]. ἀρᾶν Βοίδο: 

ἀραι Μ. 763. πενομένους ΒαΘΟΒΘΙΟΓ: πελόμεν᾽ (τελόμεν᾽ τη) οὐ Μ. 

Ἴδ4. πρόπρεμνα 58οτὶρβὶ : πρόπρυμνα Μ. --- ἐχβολῶν Μ, ὥ ἰπ ἃ ταυίΐανῖξ 

τηῖ, ΒΌρτα ὁ δ᾽αυϊὰ ογαβασῃ οἱ βουίρβϑὶ: ὧν τηϑηιβ 818. ΤΘΟ. 758. 50τ]- 

Βοπᾶμστα ὀϑνεῖοι ξυνέστιοι. --- πόλεος ὅ Ὀἰπάοτί: πόλεωσ Μ. 709. πο- 

λύβατος οχΧ 5680]. ΒΙοπιβο]ἃ. ἀγὼν ὙἾ εἰ]. 760. τῖῆον (Δοοοπΐξ. 6Χ οοΥτ.) Μ. 

ΒΕΡΤῈΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

τὰν ἁρπαξάνδραν 

χῆρ᾽ ἀφελόντα γώρας: 
ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφῥρων 
ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων 
γάμων, ἐπ᾿ ἄλγει δυσφορῶν 
μαινομένᾳ χραδίᾳ 
δίδυμα χάχ᾽ ἐτέλεσεν" 
πατροφόνῳ γερὶ τῶν 
χρεισσοτέχνων͵ ὀμμάτων ἐπλάγχϑη᾽ 

απέϊϑίν. ὅ. τέχνοισιν δ᾽ ἀρὰς ἱ 
ἐφῆχεν ἐπιχότους τρο ᾶς, 
αἰαῖ, προ ῤδανων» μαμὰ 
χαί σφε σιδαρονόμῳ 
διὰ χερέ ποτε λαχεῖν 

ον δ' ἀρτίρρων: ἐπεὶ ἔμφρων ἐγένετο, ἐπεὶ συνῆχεν ὃ 
μ᾿ μορη τῆς μητρός. εὐδαίμων γὰρ ἦν χατὰ πάντα πρὸ τοῦ μὰ ΨΚ βοβιοὶ ΓΘ0.) τὸ μητρομέξιον. δέδυμα δὲ χακὰ ἔφη τὸ νη ε αὐθρὸ τήφιε νυ ρνννς ν γὰρ κακὸν τὸ ἑνὸς στερηϑῆναι, 

βρθέςς ᾿βριδρέαν ἀρ ἢ τοὺς “ἂν Ἐτεοχλέα καὶ Πολυνεέκη γεννή- 
περ εν ῆ τι αν ἣν δλμῶν χρείσσονες. ὀμμάτων δ᾽ ἐπλάγχϑη ἀντὶ 

στερηϑὴ τῶν χρειττόνων ὀμμάτων. λέγει δὲ τῶν περὶ Ἐτεοχλέα 
καὶ Πολυνεέχην (]. ἢ Ἐτεοχλέα χαὶ Πολυνείκῃ γεννήσας. Ἶ69. λέ 
μνμῃ “ὶ Ἐτεοχλέα. καὶ Πολυνεέκην, οἱ ἦσαν... πνβέμωυ πιρράνσαπ . τ ἮΝ πατέρα φονευσάσῃ χειρέ (61... 769. ἐχωρίσϑη (61... 

1, ἐπιχότους τροφάς: ἐπιβλαβεῖς δὲ ἐντολὰς περὶ τροφῶν ἐφῆκεν 
πϑνοῖς. ' 118. καί σφε σιδαρονόμῳ: χαὶ τοῦτο ἐπηράσατο , ̓ 
σιθήρου αὐτοὺς τὴν οὐσίαν χτήσασϑαι. Ἴ 

νὰ: πορβ ον ϑβὲ πσνοθαν Βυῖ]οῦ οὐ Ηδυτηδπη: ἀναρπαξάνδραν Μ. 
ἐφρημῆςικηφκθίκερος ᾿ κεν 1606. χραδίᾳ Ταγποθαβ: χαρδίαι Μ. 761. 

νων Τη. ὁβμάτων ἡαμεν ᾿ ᾿ ἴξο ἀρείσσω τέχνων Μ, χρεισσοτέκ- 

μάτων το60. 710 "βὰς Σ ἘΣ ̓ ἌἜΜΝΙΝ ΜΝ (δ᾽ ὀμμάτων τοο., ἀπ᾽ ὁμ- 
τρέβοῆρίνς διὸ ᾿ τέχνοισιν δ᾽ ἀρὰς Ἠθττηδπη: τέχνοισ δ᾽ ἀραίασ Μ. 

ροφ (τροφᾶς τρ0.) 714. διὰ γερέ ῬοΟΥΒοΗ: διαχειρίαι Μ. 
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- Ά “Σ»᾽ ᾿ 

χτήματα νῦν δὲ τρέω 
» ᾿ ’ 

μὴ τελέσῃ χαμφέπους ἔρινύς. 

ῖ ξ τ έναι. ξῖτε, παῖδε τέρων τεϑραμμέ ϑαρσεῖτε, παΐ ς μὴ ᾿" ἜΘΗ 

πόλις πέφευγεν ἦδε δούλιον ζυγόν 

; - Ις "ὦ ΄ 

πέπτωχεν ἀνδρῶν ὀβρίμων χομπάσματα, 
Ἁ ’ 

πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε χαΐὶ χλυδωνίου 

᾿ 
᾿ " ὟΝ 7.» 

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐχ ἐδέξατο. 

στέγει δὲ πύργος, χαὶ πύλας φερεγγύοις 
" ’ 

ἐφραξάμεσϑα μονομάχοισι προστάταις. 

ξ χὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλώμασιν" χαλῶς ἔχει τὰ πλείστ ἐν ἐξ ! 
Ι 

Ἁ ᾿Α ΄ 

τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὃ σεμνὸς ἑβδομαγέτας 
" ν᾿ ) "7 , 

ἄναξ ᾿ἀπόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει 
"7 

χραίνων παλαιὰς Μαΐου δυσβουλίας. 
ἤ ’ Υ Φ 

χ τόλει πλέον ΧΟ. τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγμα νεύχοτον π ε 

Ὁ Ὁ Ἁ ε Ἃ ΄ ς συ , 

716. ἡ χάμπτουσα τῶν χολαζομένων τοὺς πόθας. οἱονεὲ ἢ ̓  μ 
ἀρῤπνυχάγεν 5 11. ϑαρσεῖτε, παῖδες: ἄγγε- 

δέ ἐῶσα φυγεῖν. ποδέζουσα καὶ μὴ λυ ῤρρυγην τορρροθ τα τοί φ νδῆ 

λος ὃ καὶ πρότερον ἀπαγγεέλας περὶ τῆς τῶν ἀργείω τῷ τς ΘΗΝ 

᾿ Ἵ αΐ, ὑπὸ 
ῦ : ὃ τονέαν. συγγενεῖς, εἰλαέ, 

χαὶ νῦν ἀπαγγέλλει τὴν ἀδελφοχτον κι Υγ μερβρ ον τμρσθτοδαῃ 

᾿ ἁπλῶς (ἁπαλῶς Υἱοΐ.) τραφείσαι. .. 8 
μητέρων ἁπλῶς (ἁπαλῶς Υἱοῖ.) τρ φ ., ἐγαδρυανε τϑεέηνα 

ὧν χομπάσματα (6}.). 780. πόλις δ᾽ ἐν εὐοίᾳ τε: πων 

Ἰμν 
' ’ ᾿υ ἥ 9 ὦ ἢ αὐτ ν 

πάλιν, καὶ λέγει ὅτε πολλῶν προσβαλόντων τῇ πόλει οὔδεις " τρῶν 

, , ὕὲ ἑβδό- 
εἰσέπεσεν 781. τοῦ κύματος τὸ ὕδωρ. 185. τὰς Ἀν 

ἩΠΠῚ Ϊ 
- »᾿ΟΌ΄᾽ »ν ἑ ι 

μας: ἀξιοπίστως καὶ τὸν ἀριϑμὸν τῶν πυλῶν εἰρηχεν. Ἐὸπν μῇ 

᾿ ῦ Ἀπό αἴῳ δὸο- 
δόμη, φησί, πύλη, ἵνα τὰ μαντεύματα τοῦ Ἀπόλλωνος τὰ τ κ 

, ἐγεννήϑη πόλλ πέπονϑεν οὖν ἐβδό ων. : : ΐ εννήϑη ἀπό ϑέντα τέλος λάβη. ἑβδόμῃ γὰρ ἐγεννηδη ΜΠ ἀ ἤδι 

ἡλῃ ἣ ἑβδό ἐλλὰ ὃ φυλάττων αὐτὴν Ἐτεοκλῆς. 
οὐχὲ αὐτὴ ἣ πύλη ἡ ἑβδόμη, ἀλλὰ ὁ Φ “μῖ 

Ἵ . νεωστὶ χατε- 
ἐν ἑβδόμῃ γεννηϑεέίς. 786. ἔσωσεν. 188 

΄ 

σχευασμένον. 

ἂν Ἴ ηἼ8. δούλιον τος.: δούλειον Μ. 
11. ἴοτί. ϑαρσεῖτ᾽, ἀρίστων. ᾿ ᾿ ' 

79. πέπτωχεν τοοο.: πέπτωχεν δ᾽ Ν. 183. εμλυβηλάνα ρθη Τθ06: ἐφρα 

ξάμεϑα Μ. 784. χαλῶσ Μ, Δ᾽ 5ΌΡΟΓ σ δβουρϑι τη ΐ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΗΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

[πόλις σέσωσται" βασιλέως δ᾽ ἡμόσποροῆ 
ἅνδρες τεϑνᾶσιν ἐχ γερῶν αὐτοχτόνων. 

, ’ ᾽ “- ἱ - 2 ΄ τίνες; τί δ΄ εἶπας; παραφρονῶ φύβῳ λόγου. 
φρονοῦσα νῦν ἄχουσον, Οὲδίπου τόχω 
οὗ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὴ τῶν «χαχῶν. 

5 Ὁ» »] ; ᾿ οὐδ᾽ ἀμφιλέχτως μὴν χατεσποδημένοι. 
- - Ξ ΄ ᾽ Ψ ἰγῇ ΄ ἐχεῖϑι χεῖσϑον; βαρέα δ᾽ οὖν ὕμως φράσον. 

σ 3 - ᾿ εἰ , » Ψ οὕτως ἀδελφαῖς χερσὶν ἠναίροντ᾽ ἄγαν; 
σ 7 " " καὶ }] “, [2 οὕτως ὁ δαέμων χοινὴς ἦν ἀμφοῖν ἅμα. 

αὑτὴς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 
τοιαῦτα γαέρειν χαὶ δαχρύεσϑαι πάρα" 
πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 
δισσὼ στρατὴηγώ, διέλαγον σφυρηλάτῳ 
Σχύϑῃ σιδήρῳ χτημάτων παμπησίαν. 
ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ γϑόνα 
πατρὸς χατ᾽ εὐγὰς δυσπότμους φορούμενοι. 
πόλις σέσωται" βασιλέωοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 

΄ κι “» ξ΄ » ᾽ ’ ’ πέπώχεν αἰμα γαῖ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 

198. προεῖπον γὰρ αὐτά. 194. ἀμφιβόλως (61... 798. 
ἐχκεῖϑε κἦλθον: εἰς τοσοῦτον ἦλϑον ὥστε καὶ φονευϑῆναι τὸν βασι- 
λέα; 198. αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ: ὃ Ἀπόλλων ἀναλέσχει τὸ τοῦ Οἱδέι 
ποδὸς γένος. 802. τὴν περιουσίαν (6]. πι). 803. ὅσον ἐνταφῆναι. 

189. ΡΔΓΆΡΥΔΡΗΙ5 ῥγδθῆχα ἰη Μ. βασιλέωσ Μ, εἴσ ΒΌΡΘΥΒΟΓ. τη]. 
οΥΒαπιὶ αὐ οχ 806 ἱΠδέιπι ἀο]ονὶξ ῬΟΥβοη. 790. ἄνδρες Ῥογβοη: ἄν- 
δρεσ Μ. γερῶν τροο.: χειρῶν Μ. αὐτομάτων Μ, χτόνων ΒΌΡΘΙ μάτων 
Β0Γ, τῇ υἱὐ νἱἀ θέα, 191 ---θ7. ΡΔΥΔΡΤΆΡΗΪ ρυδθῆχδρ ἰη Μ. 792. 
τόχω Ὠϊπάοτῆ: τόχοσ Μ, γένοσ ΒΌΡΘΙΒΟΙ. πὸ αὐ νἱαρίαυγ, 798. οἵ 
ἐγὼ Μ. 794. χατεσποδημένω Τϊπᾶοτξ, 196. χεῖσϑον Μ, Ηλ 
ΒΌΡΘΙ εἰσ ΒΟΥ. τη. ὙΘΥΒΙΒ ΡΓῸ γ. 798 οἱοίθηᾶο ᾿π ΘΓΡΟΠΘηΔ 8. 7960. 
ἴῃ Τρ. ζτ Μ. Ἴϑθδβᾳ. ἠναέρονϑ᾽ ἅμα. ἀμφοῖν ἄγαν Α ΝΆ ΟΚ. 
798. πυποϊ ποία ργδοῆχα ἰη Μ. δ᾽ Μ, Γ᾽ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. τη]. 799. δα- 

σ 

χρύεσϑαι (σ ΞΌΡΘΙΒΟΙ. π}}) Μ. 808. ἐνταφῇ οἱ ἴῃ τηᾶγρ. τς Μ. χϑόνα 
Βηιποϊτ: χϑονὸσ Μ. 806. σέσωσται 5ογὶρβὶ: σέσωται ΜΝ. βασιλέοιν 
ΓΘΟΟ. : βασιλείοιν. 800. γᾶν Μ, γαῖϊ τη], ἔογί. ἐπαλλήλῳ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ΧΟ. ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῦχοι 

δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 

τούσδε ῥύεσϑε, 

πότερον γαέίρω χἀπολολύξω 

πόλεως ἀσῶεῖ σωτῆρι, 

ἢ τοὺς μεγεροὺς καὶ δυσδαίμονας 

ἀτέχνους χλαύσω πολεμάρχους; 

οἱ δῆτ᾽ ὀρϑῶς χατ᾿ ἐπωνυμίαν 

χαὶ πολυνειχεῖς 

ὥλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 

ὦ μέλαινα χαὶ τελεία 

γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρά, 

χαχόν με χαρδίαν τι περιπίτνει χρύυς. 

ἔτευξα τύμβῳ μέλος 820 

801. ὃ τρόπος ἐξοχή. »Ζεῦ ἄλλοι τε ϑεοίε (οι. Ζ 470). 

810. πότερον χαίρω: φρονέμως ὃ ποιητὴς μέσην ὁδὸν ἔδραμεν, καὶ 

σωϑείσης τῆς πόλεως ἄτοπον (ἡγεῖται δἀά. Βοδοτί.) τὸ ϑρηνεῖν. 

»οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαιε (οπι. χ 

818. ἐπὶ καχῷ τεχϑέν- 

814. οὗ δῆτ᾽ ὀρϑῶς: 

χαὶ 

412). -- μετὰ γαρᾶς παιανέσω (τα). 

τας. --- ἢ τοὺς μὴ τεχνοποιήσαντας (αι). 

ἐπωνύμως Ἐτεοκλῆς (φυίπηαπι Βογρβογδὶ ᾿Ετεοκλεῖς) 

817. καὶ τελεία γένεος : καὶ τελουμένη 

819. περιπέπτει φόβος καχοῦ. 

ὀρϑῶς οὖν καὶ 

χαὶ Πολυνεέχεις ἐκλήϑησαν. 

ἐπὶ τῷ γένει τοῦ Οἰδέποδος ἀρά. 

820. ἔτευξα τύμβῳ μέλος: τὸ ἑξῆς, κλύουσα αὐτοὺς δυσμόρως ϑα- 

νόντας ὑπὸ δορὸς ἀλλήλων ἐπιτυμβέδιον ϑρῆνον ἔτευξα, ὡς θυιάς. -- 

ἐπιτάφιον (τη}). 

807. πολιοῦχοε Ῥϑυν: πολισσοῦχοι Μ. 809. ῥύεσϑαι ἱπ ῥύεσϑε 

σον. Μ. 811. σοπαΐπϑ νἱἀθπίυῦ πόλεως ἀσινεῖυν..... 818. 

δηΐο χαὲ Ἰδουπᾶπι ποίαν: ΔΗ] Υ. 816. ἀσεβῆ οοττ. ἰῃ ἀσεβεῖ ΝΜ. 

819. χαρδίαν τθοῦ.: 

περιπέτνει Μ, περιπιτνεῖ τηϊ. 

Ροτιηυίαπᾶδ υἱαθίαγ. 

ψοβασμα 820 --- 24 οἱ 828 --- 82 5668 
χαρδίαι Μ. τι Μ, ε ἴῃ ταβαγδ δια αϊάϊ: τη. 819.. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

θυιάς, αἱματοσταγεῖς 
νεχροὺς χλύουσα δυσμόρως 
ϑανόντας" ἢ δύσορνις ἅ- 
δὲ ξυναυλία δορός. 

απέϊοίν. ἐξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεῖπεν " 
πατρόϑεν εὐχταία φάτις" 
βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Λαΐου διήρκεσαν. 
μέριμνα δ᾽ ἀμφὲ πτόλιν" 
δέσφατ᾽ οὐχ ἀριβλύνεται. 
ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽ εἰρ- 
γάσασϑ᾽ ἄπιστον" ἦλθε δ᾽ αἱ. 
αχτὰ πήματ᾽ οὗ λόγῳ. 

» Ὁ »,. γ), - ΤῊΝ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 
διπλαῖ μέριμναι, διδυμανορέα 

: 585. ἢ δύσορνις ἅδε: δυσοιώνιστος γέγονεν αὐτοῖς ἣ συ ᾿ 
τῆς μάχης. ἐπὶ καχῷ συνῆλθον εἰς μάχην. 895 ἐ'. ᾿ κω Δκβῆ 
γϑι ἀπηγόρευσεν τὸ ποιῆσαι τὰ δεινὰ παρὰ (ἡἣ ἀρὰ Κἰπομιν64) ΘΔ. 
πο ἐς , 827. ἐπεὶ οὐχ ἐπείσϑη Ἡπόλλωνι. 828. μέριμνα ὃδ᾽ 

ὙΠ Ἀπθ(λο): ἡ δὲ φροντίς, ἣν ἔσχεν ὃ Λάιος περὲ ΕΣ ὅλῳ ᾿ 
ΤΣ παρὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῆς πόλεως οὐχ ἐββρνω ὩΣ 

ὕνεταε, φησίν, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ ἐναντίου ὀξέως τελεῖ ϑρυλαί 
τῆς οορο δ το χ τας : ' ὅταε (1. βουλαέ: 
ς ΠΩΣ ἄρ," μέρεμνα ὃ ἀμφὶ πτόλιν: ἣ δὲ φροντίς, ἣν ἔσχεν 

: ς περὶ τῆς πόλεως, καὶ τὰ ϑεσπίσματα παρὰ τοῦ ϑεοῦ, οὐ 
ἀμβλύνεται, οὐχ ἡσύχασεν, φησίν, ἀλλ᾽... τελξῖται) Αθβς 
τεξ ((61]. 11). 832. αἰακτά: ϑρηνητικά ὦ ἀρ ἐν 0: 
τι ἃ ΔΕΥ͂ΡΟ τοῦς ον ρῃ ἡπκά, -- ἀλλ᾽ ἔργῳ. 8938. 

᾿ λα. αὐτὰ ὁεὲ ταῦτα φανερά. ὁρᾷ ὃ γορὸς τὰ σώματ 
βασταζόμενα. -- ὁμολογούμενος (61... γδοὶ 

82]. ϑινὰσ Μ, υἱὲ ἴῃ ΤἈΒΕΓα ΒΟΙΙ ΡΒ 11, ϑυὰς ἃ 
ἘΝ μραφρνελα, Ηρ πηβορίῃ. 822. ᾿γρδηδτο πο τῶν ἐπαοῖς τς ὙκΩ γμὴ " ἜρΑδς πς ἐπ Μ. 891. ἴογί. ἄελπτον. 898 κοχτοῖςς τοδράνον ᾽ ; ἐπ- ἐπεηρῆ ΟΟΠΟχαπηΐαν. 898. πρετοσ Μ, οὔπ 
᾿ εἐγρῳ, ἘΣ κῶΣ : αἐν μερέμναιν Μ, (ΟΥ̓. τη. διδύμ᾽ (δέίδυμ᾽ 

γ ϑεουμανορα Υθ00. 

ἈΦΒΟΒΥ]ὰ5 δα. ὙΥεοκΙοἷπ. 
12 

ΓΑ ΣΕ: “ ΤΣ φασι, 

πστ΄ ΄-....ς. τ 

------.--..τ.».......ὕ. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΣΙ 

χάχ᾽ αὐτοφόνα, δίμοιρα τέ- 

λεια τὰ πάϑη. τί φῶ; 

Τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἣ πόνοι πόνων 

δόμων ἐφέστιοι; 

Ἀλλὰ γόων, ὦ φέλαι, χατ᾽ οὖρον 

ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ χρατὶ πόμπιμον γχερυῖν 

πίτυλον, ὃς αἰὲν δι ᾿Αχέροντ᾽ ἀμείβεται 

τὰν ἄστονον μελάγχροχον 

ναύστολον ϑεωρίδα, 

τὰν ἀστιβῆ ᾿Απόλλω- 

νι, τὰν ἀνάλιον, 

πάνδοχον εἰς ἀφανῆ τε χέρσυν. 

᾿Αλλὰ γὰρ ἥχουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πράγος 

πιχρὸν ᾿Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνῃη, 

ϑρῆνον ἀδελφοῖν" οὐχ ἀμφιβόλως 

οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐχ βαϑυχόώλπων 880 

στηϑέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 

886. χάχ᾽ αὐτοφόνα: ἀλληλοχτόνοι γὰρ ἐγένοντο. 838. ἢ τὰ 

χαχὰ ἀπὸ τῶν κακῶν οἰχεῖ ἐν τῇδε τῇ ἑστία καὶ τοῖς οἴχοις τούτοις. 

841. χτύπον (61]. πιἢ). 842. τὴν μέλαν λαῖφος ἔχουσαν (6!]. πη). 

848. τὴν διάγουσαν τοὺς νεχρούς. -- ναύστολον ϑεωρίδα: οὐ (σημείω- 

σαι ὅτι Ἠεοϊμβοοί ἢ) τὴν τοῦ Χάρωνος ναῦν ϑεωρίδα εἶπεν. κυρίως δὲ 

τοῦ Ἀπόλλωνος ἣ εἰς Δῆλον ἀπερχομένη. λέγει δὲ (ὡς ἄστονον) 

ὅτι ταύτην ὁδὸν ϑεωρητικὴν (ϑεωρικὴν Ὀϊηᾶον) ὥσπερ οἷδεν (ὁδεύει 

Ηδἰηβοθίἢ) ὅ στόνος τὴν ἐπὶ τὸν ᾿Αχέροντα, τὴν ἀνήλιον, ἣν μηδὲ 

σ ὦ Ἃ » ν᾿ , ξ΄ " ἣ ΣΧ... ᾿ ς "}" - " “- 

ἥλιος ὁρᾷ, ἢ τὴν ἀναπνοήν. ἁγνὴ γάρ ἐχείνη ἢ εἰς Δῆλον ἀπιοῦσα. 

πάνδοχον δέ, ἐπεὶ πάντας δέχεται: τοὺς ἀποϑνήσχοντας. 845. ἐφερ- 

μηνευτικόν (61. πι}). 847. ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, τουτέστιν ἐπὶ τὴν 

συμφορὰν αἱ ἀδελφαὶ τῶν βασιλέων. 

839. γόων τθοο.: γόον Μ. οὔρων αυἱ νἱἀοίαν Μ, οὖρον τη. 841, ἴῃ 

τηδγρ. ζτ Μ. 842 54. τὰν ναύστολον μελάγχροχον ϑεωρίδα Τϊπάοτγῇ, ον. 

ΤΈοΩ. Μᾶρ. Ρ. 181, 10 αυἱ οὁΧ ΒΟοΟ Ἰο00 δαΐογτὶ ναύστολον μελάγχροχον 

ϑεωρίδας. 844. ἀστιβεῖ διΐθ ΟΟΥΤ. Μ. 846. ἀχανῆ Μοίπρκο. 847 

-- 859 ΘΟΥΥΡΒδΘαΒ τϑοϊίδί. 860. οεμα. Μ, οἷμαέ ταὶ, 

ΒΕΡΤΕΝΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

ἡμᾶς δὲ δίχῃ πρότερον φήμης 
τὸν δυσχέλαδόν ὃ᾽ ὕμνον ᾿ξρινύος 
ἀγεῖν ᾿Αίδα τ᾽ 

ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 
ἰώ, δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι 

στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται, 

χλαίω, στένομαι, χαὲ δόλος οὐδεὶς 
μὴ ᾽χ φρενὸς ὀρϑῶς μὲ λιχαίνειν. 

᾿Ιὼ ἰὼ δύσφρονες, 

φίλων ἄπειστοι χαὶ χαχῶν ἀτρύμονες, 

πατρῴους δόμους ἑλόν- 

τες μέλεοι σὸν αἰγμᾷ. 

ἡέλεοι δῆϑ᾽ οὗ μελέους ϑανάτους 

ηὕροντο δόμων ἐπὲ λύ , μ πε Λυμῇῃ. 866 

ς “- Ὁ» Ν ᾽ ᾿ ς “- 852. ἡμᾶς θὲ θέκῃ πρότ(ερον): θέκαιον ἡμᾶς προχατάρχεσϑαι ὡς 
προαχουσάσας (προᾳδούσας ΟὈΘΓάΪΟΚ), ὑπακούειν δὲ ἐκείνας. 865 
ἐστι γὰρ καὶ παιὰν ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς. 866. ἐὼ δυσαδελφότ(αταο): 
ὦ δυσαδελφόταται πασῶν παρϑένων αἱ μέτρας (μήτρας τι) κατὰ ἣν» 
φϑορὰν ([. κατὰ τὰ φάρεα) λύονται (ἐνδύονται Ἠρἰμηβορί}). ἀντὲ δὲ 
τῆς μέτρας (μήτρας τὴ) καὶ ζώνης νῦν στρόφον εἶπεν. 8δ8. στέ- 
ναμσε: ἀντὶ τοῦ στένω ᾿Αττικῶς. καὶ γὰρ ἰατρεύομαε καὶ ἀλεύομαι 

φασίν. 859. ὅτε οὐκ ἐκ φυχῆς ϑρηνῶ. 861. ἐν χαχοῖς ᾿- 
μῆτες. 862. πατρῴους δόμους ἑλόντ(ες): αἴτιος τῆς ἁλώσεως 
γενόμενοι, πορϑήσαντες, ἐρήμους ποιήσαντες τῷ ξίφει. 

884. ἠχεῖν ΕἸΤΏΒΙ6Υ (ἀχεῖν ΤΟΙ ΤηΔΠΠη): ἐαχεῖν Μ. 8δ4. 8δδ οοπΐυηο- 
(08 Βαρϑὶ Μ. 8δῦ. ἐχόρῶν Μ, ἐχϑρὸν τηῖ, ἐπιμέλπειν (ἑ οΧ ε ἰθοἷξ πῇ Μ 
8δ6. τὸ ἕτερον μέρος τοῦ χοροῦ ρτϑοδβογὶρίαμ ἰη Μ. 8θύ ---940 516 Ρεῇ 
ἰδηΐαν ἴῃ Μ, πὶ 860, 864, 866, 878, 879 (ἀπίθ πεπλαγμένουσ). 880. 888 
896. 899. 910 ΡΔΥΔΡΥΔΡὮΪ ργδθῆχϑο, 900 (ἀπίθ δαϊχτὴρ). 923 οἰνοτὶ 906 μῳ- 
ΠΝ ΟΠΟΥΊΙ, 917. 998 ἸΒηθπδθ, 929 Απίϊροπδθ ποίϑ ργδθβοσὶ ρίᾶ 896 896. 
898 ποίδθ θυᾶ8δθ βἰηΐ, 860. 804 ΠροΙΪΟΠΟΥΪΪ ποίδηη Τὴ οὐ ἀοτίϊ. ᾿ 860 
-- θὃ οἱ 866 --- 8609 ἰοΐιι5 ΘΠοττβ, 864584. οὐ 87054. ΘΟΥΥΡΒΔΘῈΒ Ἰωδῶς νἱ 
ἀθίαγ. 861. ἄπειστοι Ἠδγίπηρ: ἄπιστοι Μ. 862. δόμους πατρῴο : 
ϑομαθίΖ. 808. ἀλχᾶι Μ, γρ. αἰχμᾶε τη. 865. εὕροντο ΝΜ. δῶν 
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απέϊείν. ᾿Ιὼ ἰὼ δωμάτων 

ἐρειφίτοιχοι χαὶ πιχρὰς μοναρχίας 

ἰδόντες, ἤδη διήλ- 

λαχϑε σὺν σιδάρῳ. 

Κάρτα δ᾽ ἀληϑῇ πατρὸς Θἰδιπόδα 

πότνι᾽ ᾿Ερινὺς ἐπέχρανεν. 

οἱν. 1. Δι εὐωνύμων τετυμμένοι, 

Τετυμμένοι δῆϑ᾽. 

Ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων 

νυνὺν». 

αἰαῖ δαιμόνιοι, 

αἰαὶ δ᾽ ἀντιφόνων 

ϑανάτων ἀραΐ. 

Διανταίαν λέγεις δόμοισι χαὶ 

868. τὴν ἔσην μοῖραν λαχόντες. --- ἤδη διήλλαχϑε: ἡ διαλλαγὴ 

ὁμῶν οὐχ ἐπὶ φιλίᾳ γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀναιρέσει τῇ (αἀἀ6 μετὰ) σι- 

δήρου. 810. χάρτα δ᾽ ἀληϑῇ: τῷ ὄντε ἣ τοῦ θὶἰδέποδος ᾿Ερινὺς 

ἐτελείωσε τὰς ἐχεζου ἀρὰς κατὰ τῶν παίδων. 872. δὲ εὐωνύ- 

μων: τὸ ἑξῆς, δίήλλαχϑε (Δἀἀθ τετυμμένοὼ δε᾽ εὐωνύμων. τοῦτο 

δὲ συμβαΐνει ἐν τοῖς κατὰ τὸ ἐναντίον ἱσταμένοις. 814. ὁὃμο- 

σπλάγχνων τε πλε(υρωμάτων): οἷον διαμπὰξ ἀλλήλων τὰς πλευρὰς 

τρώσαντες. ἑχάτερος γὰρ τῶν μονομαχούντων τὸ ἀριστερὸν πλευ- 

ρὸν τοῦ ἀντιπάλου τιτρώσχειν βούλεται. οἷον διὰ τῶν πλευρῶν αὐ- 

τῶν χαϑήκασιν (]. αὑτῶν καϑεέκασιν) οἱ ὁμόσπλαγχνοι. 878. διαν- 

ταίαν λέγεις πλα(γάν): πληγὴν λέγεις διαμπὰξ γενομένην, καὶ ἐπὶ τῶν 

σωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν οἴχων. ἄμφω γὰρ ἔχει κακῶς. 

867. ἐρειφέτοιχοι τοοο.: ἐρριφέταχοι Μ, ἐρριφίτοιχοι ταϊ. Ῥοβί 8609 

ἰπἰοτργοίδεϊοποη οὐχ ἔτ᾽ ἐπὲ φιλέᾳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ φόνῳ διεχρίϑητε ἴῃ Μ ὑπ0 

γοῦϑιι ρουβουϊρίδμη οἰθοὶξ ΤΥΙΟΙ ΠΙῈ8. 810. χαταρὰς ἤδη Βαγραγά, ἴογί. 

χαταρὰς δῆϑ᾽ ἢ. 872 ---940. Βοιιϊομοτία ἰΐα ΔΙίοσπδγο υἱἀθπίαν, αὐ ἴῃ 

ϑέγ. οἱ δηΐ. οᾶπᾶθιι αἰτατηαπθ ρᾶγίθμῃ Βδοθδί. 818. δῆτα Μ. Ῥοϑβί 

814 Ἰδλοῦύπϑιη ποίανὶ ΠΟ τΉΔ ΠΗ. 878 5α. λέγεισ πλαγὰν (6Χ λέγει σπλὴη- 

ν 

γὰν ΘΟΥΤ. τη1} [ δόμοισι (δώμοισι δηΐθ ΘΟΥΓ.). . σώμασιν ]. . ἐνέπω (ΒΌΡΘΙ- 

501. τ) [Μ.ο πλαγὰν ἀο]ονὶ: ΕἸΠΙΒΙΘΥ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

σώμασιν πεπλαγμένους [ἐννέπω] 
ἀναυδάτῳ μένει ' 
ἀραίῳ τ᾽ ἐχ πατρὸς 
οὗ διχόφρονε πότμῳ. 

αηἰίϑέν. 1. Διήχει δὲ χαὶ πόλιν στόνος, 
Στένουσι πύργοι, 
Στένει πέδον φίλανδρον" μενεῖ 
χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 
δι᾿ ὧν αἰνομόροις, 

δι᾿ ὧν νεῖχος ἔβα 
χαὶ ϑανάτου τέλος. 

᾿μοιράσαντο δ᾽ ὀξυχάρδιοι 
χτήμαϑ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν. 
διαλλαχτῆρι δ᾽ οὖν : 
ἀμεμφεία φίλοις, 
οὐδ᾽ ἐπίχαρις Ἄρης. 

δέν. 2. Σιδαρόπληχτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν, 898: 

880. ἀναυδάτῳ μένει: ἀνήρηνται ὑπ᾽ ή βίος ΠΝ ΤΣ ΤΠ ΤΣ ̓ Ν ϑλήλην ἰσχύϊ μεγάλῃ καὶ 
ΡΝ πὐρρύκκει .« οὐχ ὁμονοοῦντες (61... 888. 
δΊΈΒΩδΗν στεναγμὸς ἥψατο καὶ τῆς πόλεως. 885. μενεῖ χτέανά 
Ἐ, ἐπιγό(νοι(): ἄλλοις ἔσται τὰ γρήματα δι᾽ ἃ ἀπώλοντο. ἢ οὕτως 
τὰ ὅτθθνα ταῦτα, οἷον τὰ ὀνείδη, διήξει μέχρι τῶν ἐπιγόνων. οϑάμω 
μύρα ὡς ἘΝ οὐσίας, οἷον κληρονομήσουσι τῶν παϑῶν οἱ παῖδες 

. ὀξυχάρδιοι: ὀξύϑυμοι ὄντες ἐμοιρήσαντο καὶ 
χτήματα ὥστε ἴσον λαχεῖν. φησὶ ὡς ταφάς. μ ἐγσραρφι, Ἢ 
τῆρι δ᾽ οὐκ ἀμε(μφία): μέμφονται δὲ οἱ φίλοι αὐτῶν οὖν δρίλλων. 
τῆρα σίδηρον ὡς μηδετέρῳ γαρισάμενον. --- ἀλλὰ μέμφις (μι3) 

ΞῸ ἐννέπω οἱροϊς ΕἸ]Π,Β]6ΘΥ. 882. οὐ διχόφρονε βοτῖρβὶ: διχό- 
φρονι ΝΜ. 886. μενεῖ ῬΥΌΟΧΙ ΠΟ νϑυϑυὶ δααϊξ Μ, 891]. ὥσϑ᾽ Μ 
τ ΒΌΡΟΙ ὃ. ΒΟ ρδὶὶ 1. ἴσον Μ. 892. δ᾽ οὖν βογίρβὶ: δ' οὐχ Μ. 
893. ἀμεμφεία Ἡρηήδηη: ἀμεμφία Ν : φία ΝΜ. 896. 
186: σιϑηρόκληκόοι Ἧ; 96. σιδαρόπλαχτοε ΒΟΒογίοὶ- 
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σιδαρόπληχτοι δὲ τοὺς μένουσι, 

τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, τίνες ; 

τάφων πατρῴων λαχαί. 

Δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσα τοὺς 

προπέμπει δαϊχτὴρ γόος αὐὖ- 

τύόστονος, αὐτοπήμων, 

δαϊόφρων, οὐ φιλογαϑής, ἐτύμως 

δαχρυχέων ἐχ φρενός, ἃ 

χλαιομένας μου μωύϑει 

τοῖνδε δυοῖν ἀνάχτοιν. 

αηἰϊον. 2. Πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾿ ἀϑλίοισιν 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 

ξένων τε πάντων στίγας 
“᾿ 

πολυφϑόρους ἐν δαϊ. 

891. τάχ᾽ ἄν τις εἴποι: ὡς ἀνοήτως (.. αἰνεγματωδῶκ) υγήήᾳ ̓  

πούσης ἐρωτᾷ τίνες αὐτοὺς μένουσιν. 898. αἱ σχαφαέ" πε - 

αϊς Υἱοὶ.) τὸ »νφυτὸν ἀμφελάχαινενε (Ηοπι. ὦ 241). .» βνκίς 

τὸ προπομπά. --- μάλ᾽ ἠχὼ ἐπ᾿ αὐτούς (τη). 901. »χαξηῤρούβ ; 

ἐν ἑαυτῷ τὸν στόνον ἔχων. ὃ δὲ γόος, φησίν, αὐτοπήμων Ὄραδη φ 

ἑαυτοῦ τὰ χακὰ ἔχων καὶ τὰ πολέμια. δαΐρρων Ἡμῶ οὐκ δοι ἐνστας 

καλοῖς χαίρων. 902. δαΐζων τὰς φρένας ᾳ δέηραν δέ, μη τὰ 

τὰς φρένας, οὐ φιλογαϑής, οὐχ ἐπὶ τοῖς καλοῖς χώρων : με ἱ 

ἐχ βάϑους ϑρηνῶν (61].). 9056. χλαιούσης τοὺς δύο σϑ δι ). 

906. πάρεστιν εἰπεῖν: πάρεστιν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τοῦτο εἰπεῖν, ὃ μὲν 

βασιλικῶς ἐκβαλὼν τὸν ἀδελφόν, ὃ δὲ βασιλικῶς ἐπιστρατεύσας. 

901. ἀντώε γενόμενοι εἴς τε θηβαίους καὶ Ἀργείους. 909. μετὰ 

φϑορᾶς ἐλϑούσας ( 6]... 

Ῥοκὶ 896 νοθᾶ τετυμμένοι δῆϑ᾽ ὁμοῦ ἴῃ Μ ΟΧ Υ. 879 84. τορθαίδ οταῖῦ- 

ξυπὶ τος. 897. τισ (σ ἷἰπ ΤΑβυγᾶ βου ρίιπι) Μ. 899. δόμων ΘΧ πέρ γ- 

Ῥγοίδ  0Π6 τορος Ῥυῖθῃ. ἀχάεσσ᾽ ἰὰ 61]. 899 ---90]. ΚΗ Ἢ 

προπέμπει! . . αὐτόϊστονοσ .. αὐτοπήμων || ΝΜ. 902. δαϊόφρων Ῥϊὶο 

βοϊᾶ: δαίφρω Μ. οὐ Αἰὰ.: δ᾽ οὐ Μ. 908. ἐκ τθο.: δ᾽ ἐκ Μ. θ0ύ. 

δυοῖν τοοο.: δοιοῖν Μ. 906534. πάρεστιν... ἀἸϑλίοισιν.. .ἐρξάτην Ὶ.. 

πολέταισ Ἰ Μ. πολέτας τθο. 908. τ᾽ ἐπαχτῶν Μοΐπροκθ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒΞ ΤΗΒΒΑΞ. 

δΔδυσδαίμων σφιν ἣ τεχοῦσα 

πρὸ πασᾶν γυναιχῶν ὅπόσαι 

τεχνογόνοι χέχληνται. 
- Ἁ ἣν ’ [4 “« 4 παῖδα τὸν αὑτᾶς πύσιν αὑτᾷ ϑεμένα 

τούσδ᾽ ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ- 

τασᾶαν ὕπ᾽ ἀλλαλοφόνοις 

χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 

᾿θμόσποροι δῆτα χαὶ πανώλεϑροι, 
Ὁ - ΡΣ , 
ϑιατομαῖς οὐ φίλαις, 
» ἤ 

ἔριδι μαινομένᾳ, 

νεέχεος ἐν τελευτᾷ. 
΄ ᾽ ΨὙ ᾿ ἃ ’ 

Πέπαυται δ᾽ ἔχϑος, ἐν δὲ γαίᾳ 

ζόα φονορύτῳ 
’ ΄ 3 ὟΝ. [νὰ 

μέμιχται" χάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι. 

πιχρὸς λυτὴρ νειχέων ὃ πόντιος 
- " ᾿} ξεῖνος ἐχ πυρὸς συϑεὶς 

ϑηχτὸς σίδαρος" πιχρὸς δὲ γρημάτων 
χ ᾿ δι ἊΝ 4. .Ὁ ΄ 

χαχὺς δατητὰς ἄρης, ἀρὰν πατρῴ- 

910. δυσδαΐμων, ὅτι ὃν ἔτεκεν ἄνδρα ἔσχεν. 917. ὁμόσπο- 
ροι δῆτα καὶ πανώλε(ϑροι): ἀδελφοὶ καὶ πανώλεϑροι γεγόνασιν, ἀλλή- 
λους διατεμόντες ἐν μαινομένῃ ἔριδι πρὸς τῷ τέλει τῆς φιλονεικίας. 

ἀποϑανόντων γὰρ πέπαυται τὸ ἔχϑος. 921. ἐν δὲ γαίᾳ ζοά: ἣ 

ζωὴ αὐτῶν κέχυται ἐν τῇ φονορρύτῳ γῆ. 928. τῇ συμφορᾷ. --- 

κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαι( μοῦ): ὄντως ἀδελφοί εἰσι ταῖς προαιρέσεσι τοι- 

οὗτοι ὄντες. 924. πικρὸς λυτὴρ νεικέ(ων): πόντιος, ὅτε οἱ Χά- 

λυβες παράλιοέ εἰσιν: ἔϑνος γὰρ ἐν τῷ Πόντῳ οἱ Χάλυβες, ὅϑεν ὃ 

σίδηρος. (ἐκ δαάϊξ ΚιγΟΒΠΟΙ͂ ) πυρὸς δὲ συϑείς, ὅτι διὰ πυρὸς ἣ 

κατασχευή. 927. χαχὸς δατητάς: πιχρὸς μεριστὴς ὃ σίδηρος 

910. δυσαίων Ὠϊηαοτῖ. σφ᾽ ἁ τεχοῦσα ἨἩΟΒΒ. 911. προπασᾶν 
Μ προπασῶν τη. 918. αὐτᾶσ Μ. 91454. τοὺσδ᾽.. ἀλ]λαλοφό- 
νοισ ᾿| Μ. 917. ἴογτί. ὁμοσπόροις.. πανωλέϑροις (ὁμοσπόροις .. σὺυν- 

ὠλέϑροις Μοίποκο). 918. ἀφίλοις (ἀφίλαις) Ἡ7οΒΒ. 920. νεέχεοσ 

Μ, 868 νείχεοσ ῬΥΪΓἰ π8. 92284ᾳ. ξοὰ.. μέμιχται | Μ. φονορύτῳ 
ΘΙ ΠΟΥ : φονορρύτω Μ. 927. ἔσος δατητὰς ὙΥ ο]]. 92754. χαχὸσ 
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αν τιϑεὶς ἀλαϑῆ. ᾿ 

απὲϊοίν. ὃ. Ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, 

διοσδότων ἀγέων" 

ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 

πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 

᾿Ιὼ πολλοῖς ἐνανϑίσαντες 

πόνοισι γενεάν" 

τελευταῖαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν 

ἀραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, τετραμμένου 

παντρόπῳ.  φυγᾷ γένους. 

ἕσταχε δ᾽ Ἄτας τροπαῖον ἐν πύλαις, 

ἐν αἷς ἐϑείνοντο, χαὶ δυοῖν χρατή- 
ὼ πὶ ἣΝ ’ 

σας ἔληξε θαιϊμων. 

ἃ Μ 

ΑΝ. παισϑεὶς ἔπαισας. 

ἡ  ω 
τῶν γρημάτων. ἐπειδὴ ἐπηράσατο διὰ ἔφῶν αὐτοὺς νὴν ἌΘΕΟΣ 

νείμασϑαι. 932. γᾶς πλοῦτος ἄβυσσος ἔσεαι: να, τῆς ἫΝ 

ἀφϑονέα ὑποχείσεται αὐτοῖς. ἢ οὕτως, ὑπὸ γῆς δὲ ὃ πολὺς πλοῦτος 

αὐτοῖς χέχρυπται, ἀντὶ τοῦ ἐν ἀφανείᾳ. 988. δ Νολλα οτφύ ποῦ 

τες (π)ῖ). 986. τελευτᾷ δ᾽ αἶδ᾽ ἐπηλά(λαξαν): ἐπὶ δὲ τῇ τελευτῇ 

936. ϑρηνητικὸς (ϑρηνιτικὸς τη) χο- αὐτῶν αἱ ἀραὶ ἐπηλάλαξαν. 

9837. παν- 
Γ ; ᾿" 

ρός. --- τὸν ὄρϑιον καὶ εἰς μάχην παρακλητικόν (τη). πρύμο 

Ἷ ἶ ἔ ἕ τὸ ἃς τὸ γένος τρόπῳ φυγᾷ γένους: οἷον οὐκ ἔτε φέρει τὰς συμφορ ς γένος. 
Ὶ ͵ ᾿᾽ “ὔ -» ἥν, δον .ν » “-“, π ͵ ν Ζ χεν. :: ἣΨ 

ἀλλὰ δέδωχεν νῶτα τοῖς καχοῖς, τῆς δὲ ἄτης τρόπαιον ἔστη 

τοῦ ἰδέου (ταὶ). 941. παταχϑεὶς ἐπάταξας (6}.). 

ἴῃ ἀρὰ ὺὴσ τιϑεὶς ἀληϑῆ Μ πατρῴαν Βοίμα. 929. χ πατρὸ : . 

μὲ εὐνρνπλφι ναοί. ῥ 930. διοδότων Βοίμο, διαδότων Μοΐποκθ. 

Ῥοϑὶ 984 πόνοισέ γε 

935. τελευταῖαι 

ὦ μέλεοι τθοο.: μέλεος Μ. 

988. ἐπανϑέσαντες ΒΟΙΠ6: ρον δμψεν Μ. 
δό ἷ , Ϊ ΔΉ. δόμουσ (δόμοισ τὰ) δἀαϊὶ Μ, ἀρϊονῖ ἢ ἀνε : 

δ᾽ ἨἩρδυτηᾶπη: τελευτᾶι δ᾽ ἀΐδ᾽ Μ. 938. ἔσταχεν Μ, δ᾽ βϑυρτὰ ν δάβογ. 

Μ γῸ] ᾿ῃΏ. τρόπαϊζον Μ. 941 ---096 510 πούδη ἰη Μ, τε νοι 

[ΟΣ 94] οἱ 968. αὐυϊδὰ8 ποίϑ ᾿Βηθηδθ Ργϑθϑουιρίδ, οἱ κὰν ὀήκῳ ττὰ 

978 54. (978 5ᾳ. ρᾶγρυδρηὶ Θγᾶ886 βι1π1) 51 61}}}8 γΟΥΒΙ 115 ΜΡ Ἢ νν 

ἔχδο βἰπί, πἰϑὶ αυοὰ 949 ---δ2, 988, 989 πού οἂγοηῖ. Νοίδ Π 

941 ρῥγδοιηῖββα ραγίθβ τϑοίθ ἀἰβιυ θαθσο οοθρὶΐ ΑἸὰ. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞ. 

ΙΖ. σὸ δ᾽ ἔϑανες χαταχτανών. 
δορὲ δ᾽ ἔχανες. 
12. δορὲ δ᾽ ἔϑανες. 
μελεόπονος. 

2. μελεοπαϑής. 
ΗΝ. ἴτω γόος. 

12. ἴτω δάχρυ. 
ἽΝ. 12. πρόχεισαι χαταχτάς, 

δέν, ΑΝ. 

ἽΝ. μαένεται γόοισι φρήν. 
12. ἐντὸς δὲ χαρδία στένει. 

ἽΝ. ἰὼ ἰώ, πανδάχρυτε σύ. 
(2. σὺ δ᾽ αὖτε χαὶ πανάδλιε. 

ἽΝ. πρὸς φίλου ἔφϑισο. 
]2. χαὶ φέλον ἔχτανες. 

ΑΝ. διπλᾶ λέγειν. 
2. διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν. 

ἽΝ. ἀγέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. 960 

942. σὺ δ᾽ ἔϑανες: ἀνηρέϑησαν οὕτως" ὃ πλήξας ἐπλήγη. ὃ δὲ 
ἀποϑανὼν ἀνελὼν τὸν ἕτερον ἀπέϑανεν. 94754ᾳ. ζω γόος, ἔτω 
δά(κρυα) : ποτὲ πρὸς τοῦτον, ποτὲ πρὸς ἕτερον. ἔτω, χοιμάσϑω καὶ 
ὃ ἀνελὼν τὸν ἕτερον, χαὶ αὐτὸς προχείσεται, τουτέστε τέϑνηχεν. 
949. δηλονότι νεχρός (61].). 960. ἀχέων τοίων: τοῖς πάϑεσιν 
ἀγχιστεύουσαι (ἀγχιστεύοντα 56}0]. τθ60.). --- ἀντὶ τοῦ οὖκ ἀλλό- 
τρία. --- ἀχέω ἤγουν ϑρηνῶ (τι"). 

948. ἔχανες ἨδΙτηδηη: ἔχτανεσ ΝΜ. 948. δάχρυ Τ,ΔΟΒτηδπη: δάχρυα Μ, 949.4Ν1|Σ, ΡΥΔΘΒΟΡΙρΒΙ αἱ ΟὟ Βομποίαον. --- πρόχεισαι ἩΘΥΤΔΠΗ: προκχείσεται ([πογαὶ προσχείσεται) Μ. 9608ᾳ. ἠέ ἡέ ἴῃ ὑπᾶ ᾿ἴποα, Βαβοὲ Μ, Βοιουῖθιβ αἰέν δυΐε Ηδγτηδπη. 958. ἔν δὲ ΒΌΓΗΘΥ. 964. πάνδυρτε 
ΒΙΈΒΟΗΙ. θδθ. φίλου Βοίμθ: φίλου γ᾽ Μ. 960. ἀκμγέων (ν τηδχὶ πη ΟΧίριιπι ἔδοῖ]6 ἕαρὶί ΟΟἾ]ΟΒ, ἀαΔΙΘ ΤῺ] --- ἴῃ Βοῃο δ --- Ιορὶὶ ἀγέωλ Μ. ἄχεα δοιὰ τάδ᾽ ἩρΥΤΊΔΠΗ. 

“ρου --...........»...... 

" 

ΠΑ μοροἔΕοἔέἜΨρνΨνι,ἔο ΘΘΒΝ5ΒΒΟΒΘΟΝ 

ς ΜΡ ΒΒΝΟΟΝ 
“τ τ. 
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Σ, πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν. 

ΑΝ. ΙΣ. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 

πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκχιά, 

μέλαιν᾽ ᾿Εροὺς ἢ μεγασϑενής τις εἶ. 

απἰϊοίν. ΑΝ. ἦέ. 

Σ. γ... 

ΑΝ. δυσϑέατα πήματα 

ΙΣ. ἐδείξατ᾽ ἐχ φυγᾶς ἐμοί. 

ΑΝ. ὅδ᾽ ἵἴχεϑ᾽ ὡς χατέχτανεν. 

ΙΣ. συϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΑΝ. ὥὦλεσε δῆτα. 

ΙΣ. χαὶ τόνδ᾽ ἐνόσφισεν. 

ΑΝ. τάλαν γένος. 

ΙΣ. τάλαν πάϑος. 

ΑΝ. δύστονα χήδε᾽ ὁμώνυμα. 
οἿὅ 

961. πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδε(λφαέγ: ἐγγὺς δὲ τῶν κακῶν καὶ ἡμεῖς αἱ 

ἀδελφαὶ ἐσμὲν ὧν καὶ οἱ ἀδελφοί. 962. ἐφύμνιον. 968. θἐ- 

δίπου σχιά: ὁ ἀσϑενὴς Οἰδίπους" ὅτι δοκεῖ νῦν οὐδὲν ὑπάρχειν. 

966 ---ΟἸ. ἠέ ἠέ δυσϑέατα: τοῦτο ὡς πρὸς Πολυνείκη" ἐχ τῆς φυγῆς 

ἐπανήκοντες ἐμοὶ τῇ ἐνταῦϑα μεινάσῃ ἐδείξατε ὀδύνας. ᾿ς 969. 

οὐδ᾽ ἵκεϑ᾽ ὡς κατέχταί(νεν): ὃ Ἐτεοχλῆς. πρῶτος γὰρ κατέχτανε 

τὸν Πολυνεέκη. 970. σωϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλ(εσεν): σωϑεὶς ἀπὸ 

τῆς φυγῆς ἀπώλεσεν τοῦ »Ετεοκλέους τὸ πνεῦμα" ἢ τὸ αὐτοῦ" ὃ καὶ 

μᾶλλον. 914. τλητικὰ πεπονϑός ((].). 

961. πέλας ἀδελφὰ δ᾽ (πιο 118 ἀδελφέ᾽ Ἡοἰπιβοοί) ἀδελφεῶν Ἠοτ- 

ἸΏΒ. 962 οἱ 971. ΑΝ. 1Σ. φυϑοβου θοθδὶ οἸΐτα Ηθυτ8ΠΗ. 964. 

μέλαιν᾽ Ῥοτβοῃ: μέλαινά Ἢ" 9οθὅ---967. ἠὲ ἠὲ . . πήματα ἵπ ὕπ0 

γοῦβαὰ Βαροί Μ. 968. τόνδ᾽ ἐδέξατ᾽ ἐχ φυγᾶς ὙΥ οἷ} (ἐμοὲ οπηἱδὶς Βο- 

Ὀογίθ 18). 969. ὅδ᾽ Ηδὶπι: οὐδ᾽ Μ. «-- ἔχεϑ’ ὡς χαταχτενῶν ἨδΙτη. 

910. συϑεὶς ϑίδηϊογ : σωϑεὶσ Μ. 971584ᾳ. ὥλεσε ὙΝ ΘΙἸΙΔΌΘΥ: ἀπώλεσεν 

Μ. ὥλεσε δῆτα, ναί. Τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν ἤοττηᾶπη. 979. μένος ἊὟ εἰ]. 

974. τάλαν πάϑος ϑομυοίζ: τάλανα χαὶ παϑόν Μ (τάλανα παϑόν νοὶ τάλαν 

χαὶ πάϑος τοο0... 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΒΑΞ. 

ἐὰ δέυγρα τριπάλτων πημάτων. 
2. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σχιά͵ 

μέλαιν᾽ ᾿βρινὺς ἦ μεγασϑενής τις εἶ. 

σὺ τοίνυν οἶσϑα διαπερῶν. 

!Σ. σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαϑών. 

ἐπεὶ χατῆλῚθες ἐς πόλιν. 

2. δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

4Ν. ὀλοὰ λέγειν. 

2. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΑΝ, ἰὼ πόνος. 

12. ἰὼ χαχά. 

ἽΝ. δώμασι χαὶ γϑονί. 

|Σ. χαὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

ΑΝ. ἰὼ ἰὼ δυστάνων χαχῶν ἄναξ. 990 

ΓΎΤοΝς μν ἰΩν ἷ ΩΣ πήματα Σρόμενα χαὶ πολλά. τριπάλτων δέ, 
ἡ φρο να : κ 971. τὸ ἐρύμνενν. ταῦτα (]Ἰ. ταὐτὰ) δὲ 
ἣν ἐ Ξ ρ“- 960. σὺ τοίνυν οἶσϑα: σὺ οἶδας, ὦ 
ΕΝ ἪΡ, ϑζραν ὅσον δύναται διαβὰς αὐτήν. 981. σὺ δ᾽ 

ὕστερος: σὺ δὲ οὐ μετουπολὺ οὐδὲ ὕστερον ἔμαϑες ἄντικρυ 
τὸν ἀδελρόν σου πολεμήσας. 988. ἀντηρέτης: ὀρϑή ἔστιν ἐ 
τιστάτης τῷ Ἐτεοχλεῖ. 984. ὀλοὰ λέγειν: οὐ μόνον ταῦτα Ως: 
ὁλοά, ἀλλὰ καὶ ὁρᾶσϑαι. χεῖται γὰρ τὰ σώματα. 986. ὃ ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἐξημμένος. 981. ἃ δι᾿ ὑμᾶς ἔγομεν. 

κέὸς Τὸ μῳρόω 8080]. Ιορίδ86 νυἱαθίυγ. Ῥοϑβέ 976 παρδοί --- ὁὀλοὰ λέγε 
μπὲ πνεῖ; ΒΡῸΣ Μ, ᾳυδθ 6 ν. 98458ᾳ. δέ, οἰθοὶξ Τυο πΐπ5. ΟΥΊ. Ἰὼ 

ρ 6.: μοῖρα Μ. 979. μέλαιν᾽ Ῥοβοη: μέλαινά τ᾽ ΝΜ. 980. τοί 
Η 

νεν ΤΘ0. 988. ἀντηρέτασ Μ (ϑὰ , ὃ : ῬΟΥΒΟΥ. πη). 9875ᾳ. ἐὼ ἰἸὰ Σ 
πότων Ι - ΜΗΝ χϑονὶ; προπάντων δ᾽ ἐμοί: Μ. ἰὼ μίας. καβεγθισεν, 

ρὸ πάντων δ᾽ ἐμοέ ἀρ]ονὶξ 6 ΟΗδαρί. 990. ΒΌΡΟΙ χαχῶν ἀδροο κω 

Β[10 ἴπ τηϑγρ. ξ' ἐτεόχλει : ; . δ ὰ . -: 

τοῦ ρον αὐ δ ρχηγέτα διἀΒουῖρβὶλ τη. ἕογί. ἐὼ (β6π|6}} δύσ- 
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ΙΣ. ἰὼ πάντων πολυπονώτατοι. 

ΑΝ. ΙΣ. ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 

ΑΝ. ἰὼ ποῦ σφε ϑήσομεν γϑονός; 

Σ, ἰὼ ὅπου τιμιώτατον. 

ΙΣ. ἰὼ ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 

δοχοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν με χρὴ 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως. 

᾿Ετεοχλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χϑονὸς 

ϑάπτειν ἔδοξε γῆῇς φίλαις χατασχαφαίς" 

στέγων γὰρ ἐχϑροὺς ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει, 1000 

ἱερῶν πατρῴων ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ 

τέϑνηχεν οὗπερ τοῖς νέοις ϑνήσχειν. χαλόν. 

991. ἐπιπονώτατοι. λείπει τὸ ἀδελφοί (6}.). --- πολλοὺς πόνους 

992, λυσσήσαντες (λυσσσήσαντες τ). 598. εἰς ποῖον 

994. ὅπου τιμιώτατον μέρος. 996. παρὰ τὴν 

996. τὰ δόξαντα τοῖς προβούλοις ἀπαγγεῖλαί 

πονήσαντες. 

τῆς γῆς τόπον. 

εὐνὴν τοῦ πατρός. 

με χρή. 998 -- 1004. εὐφήμως τὸν τάφον εὐνὴν εἶπεν. ἔδοξεν 

οὖν τοῖς 

τάφου καταϑάπτεσϑαι. διὰ (δέχα Ηοἰπιβοθί) μέντοι τοῦ ϑάπτειν 

Ἐτεοκλέα ἀπαγορεύει καὶ μὴ ϑάπτεσϑα: Πολυνεέκην. γῆς δὲ κατα- 

σχαφὰς εἶπεν οἷον τὰς χάτω σχαφάς. ὑπὲρ ἱερῶν πατρῴων Ὁσίως 

μαχόμενος ἀπέϑανεν ἀμέμπτως. 999. σχάπτοντας καὶ τάφον ποι- 

1000. εὔργων δηλονότι (61].). 1001. 

1002. παρὰ τὸ »εἷς οἰωνὸς ἄριστος 

προβούλοις τῶν θηβαίων τὸν Ἐτεοχλέα ἐν τῷ τόπῳ του 

οὔντας αὐτῷ φιλίους. 

λεέπεε ἣ ὑπέρ" ὑπὲρ ἱερῶν. 

ἀμύνεσϑαι« (Ηοπι. Η' 248). 

991. πολυστονώτατοι ΒοΟΡοΟτΙίΘ]ὰ5, πολυστονώτατε εἰ]. 992. 

ΑΝ. 1Σ. ργδρβοσίρβὶὶ ὙΥ6 11. ἐὼ ἐὼ τθέεο. 993. ἱπίον. ἐὼ οἱ ποῦ ΒΌΡΓδ 

Ἰὼ δἀβοτίρβὶς πὰ. ἴοτγι. ἐώ σφε ποῦ. 9956. ΑΝ. ΙΣ. ργδοβογίρβὶ ΟΟὟ 
λ 

996. ργδθοομὶβ ποίδιῃ οἵη. Μ, δἀά. τη. ἀπαγγέλειν Μ. 
ΒΟΒπρίαου. 

Ῥοπὲ 998 Ιασυπα βἰδίποπᾶδ οἱ ν. 1000 
998. εὐνοίᾳ τϑοο.: εὐναίαι Μ. 

ἀρ]οπᾶιϊ5 νἱαἀοίατγ. 

ροϑὲ πατρώων ἱἰπβογαϊ δ᾽ ν6}] Μ γο] πη. 1002. ϑνήσχειν Μ. 
1000. στέγων ΥαΚοἢοΙϊὰ: στυγῶν Μ. 100]. 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

οὕτω μὲν ἀμφὲ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν" 
τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείχους νεχρὸν 
ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον, ἁρπαγὴν χυσίν 
ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῇρα Καδμείων γἕ δ τ 
ον χϑονός, 

εἰ μὴ ϑεῶν τις ἐμποδὼν ἔστῃ δορὶ 
τῷ τοὐδ᾽. ἄγος δὲ χαὶ ϑανὼν χεχτήσεται 
δεῶν πατρῴων, οὃς ἀτιμάσας ὅδε 
στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβαλὼν ἥρει πόλιν. 
οὕτω πετηνῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ ἀλωμῶν δοχεῖ 
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτέμιον λαβεῖν, 
χαὶ μήδϑ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβογόα γειρώματα 
αήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 
ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐχφορᾶς φίλων ὕπο. 
τοιαυτ᾽ ἔδοξεν τῷδε Καδμείων τέλει. 
ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω" 
ἢν μή τις ἄλλος τόνδε συνϑάπτειν ϑέλῃ, 
ἐγώ σφε ϑάφψω χἀνὰ χίνδυνον βαλῶ 
ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 1020 
ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναργέαν πόλει: 
δεινὸν τὸ χοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύχαμεν 
μητρὸς ταλαίνης χἀπὸ δυστήνου πατρός. 
τοιγὰρ ϑέλουσ᾽ ἄχοντι χοινώνει χαχῶν, 
φυγή, ϑανόντι ξῶσα συγγόνῳ φρενί. 1026 
τούτου δὲ σάρχας οὐδὲ χοιλογάστορες 

κι 1008. ὄνειδος (100754.) τῷ Πολυνείκει ὥστε μὴ ἑλεῖν αὐτὸν τὴν 
᾿ τ 1014. μήτε μὴν ὀξυτάτοις ϑρήνοις τιμᾶν αὐτόν. 1016 ὥ - »᾿κπ ΄ 

»] 
᾿ 

᾿ τάγματι. πλήϑει. 1024. ἀδελρῷ δι᾽ ἀνάγχην γεγονότι 
χαχῷ. 1026. μεγαλογάστορες. 

, 1015. ἄτιμονο Μ (ἔπογαΐ ἔοσχί. ἄτεμον δ᾽, 1016. ἔδοξ᾽ ἐν Τ,Δ}- εν τ -- τέ.» ἀεε ΜΝ. 1018, ϑέλῃ τϑοο.: ϑέλοι Μ. 1024. χαχῶν οα.: χαχὰν αἱ νἱἀθί" Μ, χαχῶε τη. 1026. τούτου γρο6.: τούτω Μ Ῥοβὲ σάρχας Ἰδουηδηι ἱπάϊοανὶς Ῥγίθῃ. αλφρίαριδος 
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λόχοι πάσονται" μὴ δοχησάτω Μ"- , 

τάφον γὰρ αὐτὴ χαὶ κατασχαφὰς ἐγώ, 

γυνή περ οὖσα, ΡΣ 

χόλπῳ φέρουσα βυσσίνου μοι ὼ 

χαὐτὴ χαλύφω. μηδέ ν δόξῃ ὑκὴ ιν 

ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 

ΚΗ. αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάζεσϑαι Ῥδ᾿". 

ΑΝ. αὐδῶ σε μὴ περισσὰ " ἐμωυΐ, ᾿ 

ΚΗ. τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκψυγῶν μή " 

ΑΝ. τράχυν᾽, ἄϑαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσε ; 

ΚΗ. ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, ἂν ἰλῤεδρν τάφφ: 

ΑΝ. ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ δόπαθαι ὶ εοῖς. Αὐδ 

ΚΗ. οὔ, πρίν γε χώραν τῆνϑε χινδύνῳ βαλεῖν. 

ΑΝ. παϑὼν χαχῶς χαχοῖσιν ἀντηρθίβετο. 

ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνϑ᾽ ἑνὸς τόδ ἔργον ἦν. 

ΑΝ. ἔρις περαίνει μῦϑον γλῤημην ϑυῶν. ' 

ἐγὼ δὲ ϑάφω τονδε" μὴ μαχρηγόρει. 

ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ᾽, ἀπεννέπω ὁ ἐγώ. 

ται (61}.). -- μὴ τοῦτο ἀρεσάτω. 1080. τῷ 
1027. γεύσον αχομίζουσα, ὡς ἐπιβάλλειν 

πὶ ὀνρηϊων μοι βτιωρκιρ δ γ: ον ἴω 1032. παρέσται μηχανὴ . ν χΧιλν ν δύνασ αι. ᾿ ξ,ϑ 

«Ἕ α. διὰ τὸ ὀρύττειν μὴ ι ἀχτῦ ἡρρσλς Ξ 

“ΠῚ ᾧ 1085. τραχὺς ἔσται ὁ δῆμος ἐν ἐλευϑερίᾳ 
᾿ ᾿- ἴω Χ 0 

ῦ πολέμου γενόμενος 1086. λέγε πολλάκις, τραχὺς τὰ 
νὸν ἄρτον, ἢ , ; " 8. τὰ περὲ τῆς 
δΥ "λλ᾽ ὅμως οὐκ ἀναστείλῃς με ϑάφαι. 108 ἊΨ 
οἰ, φορὰ δρρωδην ἡ ἱ 1041. ὑπὸ μόνου τοῦ ᾿τεο- 
τιμῆς τούτου ὑπὸ ϑεῶν κέχριται. "Ὁ τ ὐϑρηρε 

"5 ᾿ ΄ « τοὺς θηβαίους .}» ἡ“ 
κλέους ἀδικηϑεὶς πάντας ἐπολεμ ἘΠΤΟ 5. ἀο]ον) γνώμῃ ὃ (σῇ βουλῇ καὶ τι, 868 βουλῇ καὶ οαᾶοπι πιᾶηὰ 

͵ 

δι᾽ ἧς αὐτὸν ϑάφω. 

βούλει πρᾶττε. 

ὴ ΡῚ : αὐτῶ Μ. 
1091. «πάσονται ([ποταὶ σπάσονται) Μ. 1028. αὐτὴ ῬΊοΓΒΟΙ: α 

1032. ϑάρσει. παρέσται Μ, οογγοχὶς ῬΟΥΒΟΗ. 

ΡΔΥΔΡΥΔΡΒΌΙΩ ργδοβουιρβὶὶ Μ. 

1033. πυπίϊ! ποίδπι οἱ 

- 1044. ρδιαρτδρὶ 5: ΠρῈ}}}8 Υ. Ῥγᾶθ- 

περι ς 1038. τοῦδε διατε- 

ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΞΒ. 

φεῦ φεὺ. 
ἊΡ ΄ ᾿ - ὦ μεγάλαυχοι χαὶ φϑερσιγχενεῖς 
Λῇρες ᾿Βρωύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρέμνοϑεν οὕτως, 
τί πάϑω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
πὼς τολμήσω μήτε σὲ χλαίειν 
μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβον: 
ἀλλὰ φοβοῦμαι χἀποτρέπομαι 
δεῖμα πολιτῶν. 

σύ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων 
΄ .- “- ) 4 » τευξῃ " χεῖνος δ᾽ ὃ τάλας ἄγους 

Υ̓ »Μ) “Ὁ 5 - μονόχλαυτον ἔγων ϑρῇνον ἀδελφῆς 
εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίϑοιτο; 

δράτω τι πόλις χαὶ μὴ δράτω 
Ἁ Ἷ , τοὺς χλαίοντας Π]ολυνείχῃ " 

ἡμεῖς γὰρ ἔμεν χαὶ συνϑάφομεν 
αἶδε προπομποί. χαὶ γὰρ γενεᾷ 
χοινὸν τόδ᾽ ἄγος, χαὶ πόλις ἄλλως 

1040. αἕ ἐπὲ τὸ (τῷ 50}0]. γ66.) ρϑεέρειν γεγονυζαι. (1046) φεῦ 
φεῦ: διαιρεῖται ὁ γορός, τῶν μὲν ὑπὲρ Πολυνείκους, τῶν δὲ ὑπὲρ 
᾿τεοκλέους οὐσῶν. ὥσπερ δὲ μεμέρισται ὁ χορός, οὕτως χαὲὶ αἱ 
ἀδελφαί: καὶ ἣ μὲν Ἰσμήνη τῷ ᾿Ετεοχλεῖ ἀκολουϑεῖ καὶ τῇ πόλει, ἡ 
“δὲ Ἀντιγόνη τῷ Πιολυνείκει. 1067. τές ἡμῶν ἐστι ταύτης τῆς 
γνώμης; (61... 1068. δράτω πόλις: ὃ βούλεται ποιεέτω εἰς τοὺς 
χλαέοντας Πἰολυνεέκη. 

1048 ---δ7 ΟΠοΓΟ, τϑ]ΐαιια Βοπ ΟΠ οΥἿἷ5 ἐσ δαῖϊε Ῥαανν (1 6 ]Π]Θρϑπαϊ βαπὶ 
ΟΟΥΥΡΒΔΘΕΒ δὲ ἀποθ8 ΠΟΙ ΟΠΟΤΊΟΥΤΙΠ): ἰπ Μ Ηἷο δὲ 1004 Βοι μου ποίϑ, 
1049, 1064, 1068 ρῬΑγΑρΥΑρηὶ ργδθῆχαρ βαηί. 1048. πρέμνοϑεν 13. 
γοβδίιιβ: πρυμνόϑεν Μ. 1049. δὲ δρῶ τθοο.: δ᾽ ἐρῶ Μ. 1061. 
τύμβον τροο.: τύμβωι Μ. 1066. ϑρῆνον τρο0.: ϑρῆνοσ Μ. 1067. 
πέϑοιτο τροο.: πεέϑοιτο Μ. 1068. δράτω τε ΔΠΟΗΥΤη5 (ἀρ ΕἸπι8- 
Ιοΐαπι δὰ Ἐὰν. Μοᾶ. 1294): δράτω Μ. Ῥοβύ 1061 πηοποιηθίτὶ ἀθἔρο- 
{τὰ ποίδί ΒΙΈΒΟῊΗΙ. 
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ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίχαια. 

ΠΗΙΧ. ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 

χαὶ τὸ δίχαιον ᾿ξυνεπαινεῖ. 

μετὰ γὰρ μάκαρας χαὶ Διὸς ἐσχὺν 

ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 

μὴ ἀνατραπῆναι 

μηδ᾽ ἀλλοδαπῷ χύματι φωτῶν 

χαταχλυσϑῆναι τὰ μάλιστα. 1070 

1068. οὖ διόλου τὰ αὐτὰ δοχεῖ τῷ δήμῳ (61). 1064. ἡμεῖς 

δ᾽ ἅμα: ἅμα τῷ ᾿Ετεοκλεῖ ἐχκομίιζομένῳ ἑπόμεϑα. 1066. μετὰ 

γὰρ μάκαρας: μετὰ γὰρ τοὺς ϑεοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ παρέϑηχεν ἰσχὺν 

ὑπὲρ τῆς πόλεως" καὶ γὰρ ἐνέκησαν οἵ ἡμέτεροι πολῖται καὶ οὐκ εἴασε 

᾿τὴν πόλιν ἡμῶν οὕτως ὑπὸ χειμερινοῦ κύματος κατακλυσϑῆναι πρὸς 

τῶν Ἀργείων. ἀκολούϑως μέντοι τῷ χύματι καὶ τὸ χαταχλυσϑῆναι 

ἐπήνεγχεν. -- ἔσως μάκαρας ϑεῶν. λ Ι Ζ ΧΥΛ 0 Υ ᾿ μ Ε Τ Ι Λ ) ΡΒ 

Θαδβουίρίαπι ἰπ Με αἰσχύλου ξ ἐπιϑήβας τέλοσ. 

ΑἌϑοΟΉγ 5 εἀ. ΝΥ ξοκΙείη. 



Χύ. Ζεὺς μὲν ἀφίχτωρ ἐπίδοι προφρόνως 
στόλον ἡμέτερον νάϊον ἀρϑέντ᾽ 
ἀπὸ προστομίων λεπτοφαμάϑων 
Δείλου. Δίαν δὲ λιποῦσαι 
χδόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 
οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 
Φΐφῳ πόλεως γνωσϑεῖσαι, 
η )τ ΄ ; -Ξ ’ ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ, 
γώμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ᾽ 

1. ἑκετῶν ἔφορος (6}.). 2. νάιον ἀροεντα (Ἰτηπ|0 8. προστο- 
μέων:) τινὲς τῆς Φάρου Αἰγύπτου προπάροιϑεν (1. Φάρου" Αἰγύπτου 
προπάροιϑεν) γάρ ἐστιν. ἄμεινον δὲ τὰ στόμια ἀκούειν, πλεονα- 
ζούσης τῆς πρό. διὰ γὰρ τοῦ ᾿Πρακλεωτικοῦ στομέου τὴν φυγὴν 
ἐποήσαντο 4. ὁ δέ ἀντὶ τοῦ γά 6. οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματε: ᾽ [᾿ , 5 ᾧ "ή ρ. . φῳ “μ .- 

οὐκ ἐφ᾽ αἵματί τινε καταγνωσδϑεῖσαι ψήφῳ πόλεως δημοσίᾳ ἡμᾶς 
ἀπελαυνούσῃ. 8. φυλαξάνοραν: γάμον φυγὴν ἀνδρῶν ἡμῖν ἐμποι- 
οὔντα. --- (18) ἀμείνονα τῶν κακῶν ἐφηφίσατο τὴν φυγήν. καχὸν 
ὁ γάμος, καχὸν δὲ καὶ ἣ φυγή, αἱρετώτερον δὲ τὸ φεύγειν. 9. 
ὃν οὐ σέβομεν ἡμεῖς οὐδὲ τιμῶμεν (61... 

1. ΟΠΟΥΊ ποίδ ἀθοϑί 'ἰπ Μ. ἔτ ἴῃ τηᾶγρ. Μ. 2. νάϊον ἀρϑέντ᾽ 
ΤΟΣηθΡαβ: ναῖον ἀρόεντ᾽ Μ. 284. ἡμέτερον ἰ. . προστομίων || Μ. 
3. λεπτοφαμάϑων αν: ἀλεπτομαϑῶν Μ. 4. δῖαν Μ. λιποῦσαι 
ΤυσηθΡραβ: ἀειποῦσαι Μ. ὅ. σύνχορτον Μ. θ. δημηλασίαν Ἀυ- 
Γαῖα: δημηλασίαι Μ. 8. αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ ΒΔΙΩΒΘΓΡΘΓ: αὖτο- 
γένητον φυλαξάνορᾶν (ἸἸτογ]β λα ἴῃ ΓΒαΓα ΒΟΥΙΡΕΪ8) δὲ ἱπ τηᾶγρ. γρ. φυ- 
ξάνοραν Μ. 

19 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ὀνοταζόμεναι. 

Δαναὸς δὲ πατὴρ χαὶ βούλαρχος 

χαὶ στασίαρχος τάδε πεσσονομῶν 

χύδιστ᾽ ἀχέων ἐπέχρανε, 

φεύγειν ἀνέδην διὰ χῦμ᾽ ἅλιον, 

χέλσαι δ᾽ Ἄργους γαῖαν, ὅϑεν δὴ 

γένος ἡμέτερον τῆς υἱστροδόνου 

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς χἀξ ἐπιπνοίας 

Διὸς εὐχόμενον τετέλεσται. 

τίν᾽ ἂν οὖν γώραν εὔφρονα μᾶλλον 

τῆσδ᾽ ἀφιχοίμεϑα 

σὺν τοῖσδ᾽ ἱχετῶν ἐγχειριδίοις 

ἐριοστέπτοισι χλάδοισι; 

ὧν πόλις, ὧν γῇ καὶ λευχὸν ὕδωρ, 

ὕπατοί τε ϑεοί, χαὶ βαρύτιμοι 

χϑόνιοι ϑήχας χατέχοντες, 

χαὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἰχοφύλαξ 

ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαιϑ᾽ ἱχέτην 

τὸν ϑηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ 

12, τῆς συστάσεως ἡμῶν ἄρχων (61... -- ὑπὲρ τούτων λογι- 

ζόμενος (6)1.). 21. τοῖς ἱκετηρίοις ϑαλλοῖς. 92, τοῖς σέίε- 

φάνοις. 44. οἱ βαρέως τινύμενοι χαταχϑόνιοι ϑεοί. τὸ δὲ ὕπα- 

τοι ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. 96. τρέτος οἰχοφύλαξ: ὃ τριτόσπονδος, ἢ 

ὃ τρίτος τῶν εἰρημένων. εἶπεν γάρ, ὕπατοι ϑεοὶ καὶ χϑόνιοι καὶ 

Ζεὺς σωτὴρ τρέτος. 91. δέξαιϑ᾽ ἱχέτην: δέξαιτο ἡμᾶς τῷ τῆς 

᾿χώρας αἰδεσίμῳ πνεύματι, ὅ ἐστιν, αἰδῶ ἐπιπνεύσας τοῖς ἡμᾶς δε- 

χομένοις ᾿Δργείοις. 

18. ἀχαιων Μ. 14. διὰ χῦμ᾽ ἅλιον ἨφΒγοΒΐ 8 8. Υ. ἀνέδην : δια- 

χυμεαλέον Μ, διαχυμβαλέον αἱ υἱά. πὶ. 16. χέλσαι ϑορμίδπαϑ: χεα- 

σαι Μ. 168ᾳ. ζτ ἱπ πιᾶγᾷ. Μ. 16. οὐστροδόνου ΤΌΣΠΘΌυΒ: οἶστρο- 

δόμου Μ. 11. ἐπιανοίασ, ΘΥᾶ80 υἱ υἱοί π, Ν. 18. ἀρχόμενον 

ΝΑΡΟΥ. 19. τέν᾽ ἂν οὖν Βυτρο5: τέναεοὖν Μ. 22. ἐριοστέπτοισι 

Αὐτγαίαβ: ἱεροστέπτοισι Μ. 

ΒΌΡΡΙΙΟΕΝ. 

πνεύματι γώρας" ἀρσενοπληϑῆ δ᾽ 
ἑσμὸν ὑβριστὴν Αἐιγυπτογενῆ, 
πρὶν πόδα γέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει 
ϑεῖναι, ξὸν ὄχγῳ ταχυήρει 

πέμῴφατε πόντονδ᾽ " ἔνϑα δὲ λαίλαπι 
χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽ 
ὀμβροφόροισιν τ᾽ ἀνέμοις ἀγρίας 
ἁλὴς ἀντήσαντες ὄλοιντο, 

πρίν ποτε λέχτρων, ὧν ϑέμις εἴργει 
σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν 
τήνδ᾽ ἀεχόντων ἐπιβῆναι. 

, 

νῦν δ᾽ ἐπιχεχλομένα 
δῖον πόρτιν ὑπερ- 
πόντιον τιμάορ᾽, ἶνιν 
ἀνϑδονομούσας προγόνου 
βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας 

81. πηλώδει (61.). --- φαμμώδει, τὴν γὰρ φάμμον οὕτως φασιν 
ψυσὸ ὙΠ], ὡς ὃ ποιητής (Φ 819 --- 821)" »εἰλύσω φαμάϑοις, τό- 
σὴν οἱ ὅανε, 88. τὸ ἑξῆς οὕτως, πέμφατε πόντονδε, ἔνϑα βίας 
τες λαέλαπι χειμωνοτύπῳ, βροντῇ, στεροπῇ τε ὀμβροφόροισίέ τε ἀνέ- 
βοις ἀγρέας ἁλός, ὥλοιντο (ὄλοιντο Ὑ]οῖ.). 87. ὧν τὸ δέκαιον ἡμᾶς 
είργει, διὰ τὸ μὴ ϑανατωθῆναι τὸν πατέρα. 88. ἀνεψιῶν μδῷ 
ἐχ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 41. τὸν Ἔπαφον (6}.). -- 
ἐπικαλούμεϑα τὸν ἕνιν τῆς βοὸς τὴν ἐπαφὴν τὴν ἐξ ἐπιπνοίας τοῦ 
Διός. 42. τιμάορα: βοηϑόν. 44. τὴν ἐξ ἐρωτικῆς διαϑέ- 
σεως" ἐπέπνευσε γὰρ αὐτῷ ὃ ἔρως. 

329 84ᾳ. δ᾽ ἑσμὸν Τυγηθρθαβ: δεσμὸν Μ. 39. ἔνϑα δὲ ΒοΡοτίΘΙ 5: 
ἐνθάδε Μ. λαίλαπι (αί ἰπ τἃ5.) Μ. 8. ὀμβροφόροιμασι Μ ε μὴ 
σφετεριξάμενοι ΔΠΟΗΥΤηὰ8 (οἐ ΗΘΔ ΠΗ): σφετεριξάμενον Μ. μὖω αδέλ. 
φειαν Ρδὺν : πατραδελφίαν Μ. 40. ἐπιχεχλομένα ΤΌΓΗΘΡΙΕΒ: γταῦεβ 
χλόμεναι Μ. 41. ἴῃ τηϑῦρ. ζτ Μ. 42. ἵνιν ἩΘΥΙΔΠΗ: ἵνέν τ᾽ Μ. 
48. ἀνθονομούσας Ῥούβοῃ: ἀνϑονόμουδ τᾶ 

- ονόμουσ τᾶσ Μ. 44. ὲ , 

{81108: ἐπιπνοίαισ Μ. πιπνοίας ἈοΡοτ- 



ἈΕΒΟΗΥΙΙῚ 

Ἁ ν ! " ν᾿ ᾿ δ᾽ 

Ζηνὸς ἔφαφψιν" ἐπωνυμίᾳ 
Ι Ἂν 

ἐπεχραίνετο μόρσιμος αἴων 

εὐλόγως, 

Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασε᾽" 
ἤ 

αῃιοίν. 1. ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα 

νῶν ἐν ποιονόμοις 

ματρὸς ἀρχαίας τύποις τῶν 
, 

πούσϑε πόνων μνασαμένα, 
’ ἡγην » Ὁ γ᾿. 

τώ τε νὺν ἐπιδείξω 
Ἁ ᾽) » οἱ 

πιστὰ τεχμήρια τά τ΄ ἀνώμοια 

οἶδ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται. 

γνώσεται 
» 

;᾽ 

δὲ λόγους τις ἐν μάχει. 
- ’ "5 

εἰ δὲ χυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 
4 

ἔγγαιος οἶχτον οἰχτρὸν ἄϊων, 

δοξάσει τις ἀχούειν 
Ῥν “ νῷ} ὕπα τᾶς Τηρεῖας 

μήτιδος οἰχτρᾶς ἀλόχου 

Γ᾿ 

ἐ ἐπωνυμέᾳ ἐβεβαιοῦτο ὃ εὔμοιρος αὐτοῦ βίος" ὡς 

» 

.Ν 

4554. τῇ « 

γὰρ τῆς γονῆς ἐφήφατο Ζεύς, οὕτως χαὶ τῆς τύχης. 49. ὅπ- 

καλουμένη. 50. ἐν Ἄργει, οὗ ἐνέμετο ἡ Ἰώ (6}.). 52. τῆς 

Ἰοῦς τοὺς πόνους ἐγὼ διηγουμένῃ. δ4. τὸ ἑξῆς" ὃν ἐπικαλουμένη 

νῦν ἐν Ἄργει δείξω πιστὰ τεχμήρια, ὡς οὐ ξένος ὧν (1. ξένη οὖσα) 

ἐλεύσεται (ἐλεύσομαε Ο ΘΟ Ηδαρί), ἀλλ᾽ εἰς προγόνων γῆν. 61. 

προϊόντος τοῦ λόγου ((}]}.}). 58. τῶν φωνὰς οἰωνῶν γινωσχόντων. 

60. πλεονάζει τὸ τις. 6184. Τηρείας μήτιδος : χατὰ παράφρασιν 

(περίφρασιν ΑὈγΘ80}) τοῦ 7ηρέως. 

48.534. τ᾽ ἐγέννασεν" ἰἱ ὄντ᾽ ῬΟΥΒΟΗ: δὲ ἐγέννασε ἐ | ὀντ᾽ πραΐ.. ἴῃ δὲ 

γέννασ ἐῚ ὄντ᾽ Μ (τε δ). 560. ἰπ τπιᾶῦρ. ζτ Μ. δ8. τά τ᾽ ἴῃ 

Ηΐατα ἀυᾶγαπι Εἰ γάσατα ἴῃ Μ. δ4534ᾳ. τεχμήρια, γαιονόμοισι ὃ» 

ἄελπτά ἩδρΥΤΩΔΠΗ. δ7. ἰπ πιᾶτσ. ζς Μ. λόγου οχ 5080]. Μαγπ. 

59. ἐγγάϊος ΒΑΠΙΡΟΥΡΟΓ. οἰχτρὸν ἀοϊοὶ ΒοῦπΘηΚ. θ0. τιν᾽ λύειν" 

ἀχούειν ἨραίΝ : ἀχούων Μ. 61]. τηρείασ Μ. 

ΞΌΡΡΠΟΕΝ, 

΄ὕ , » " , 
χιρχηλάτου τ᾿ ἀηδόνος, 

αηίϊοίν. 2. ἅτ᾽ ἀπὸ γώρων ποταμῶν τ᾽ ἐργομένα 

πενϑεῖ νέον οἶχτον ἠδέων᾽ 

ξυντίϑησι δὲ παιδὸς 

μόρον, ὡς αὐτοφόνως 

ὥλετο πρὸς γειρὸς ἔϑεν 

δυσμάτορος χότου τυχών. 

είν, ὃ. τὼς χαὶ ἐγὼ φιλόδυρ- 

τος ᾿Ϊαονέοισι νόμοισι 

δάπτω τὰν ἁπαλὰν 

νειλοϑερῇ παρειὰν 

ἀπειρόδαχρύν τε χαρδίαν. 

γοεδνὰ δ᾽ ἀνϑεμίζομαι 

δειμαίνουσα φέλους, τᾶσ- 

δὲ φυγᾶς ᾿Δερίας ἀπὸ γᾶς 

εἴ τις ἐστὶ χηδεμών. 

αηἰϊείν. 3. ἀλλά, ϑεοὶ γενέται, 

χλύετ᾽ εὖ τὸ δίχαιον ἰδόντες, 

68. τῆς ὑπὸ κέρχων ἐλαυνομένης. θ4. διωχομένη. θὅ. 

ἠθέων: τῶν συνήϑων τόπων. 71. ἀντὶ τοῦ φωνῇ ᾿λληνικῇ. 18. 

τὴν ἐν τῷ Νείλῳ ϑερισϑεῖσαν, ὅ ἐστι βλαστήσασαν ἐν Αἰγύπτῳ. 
ἀπὸ τῶν σταχύων δὲ ἣ μεταφορά. 75. γόεδνα: τῶν γόων τὸ 

ἄνϑος ἀποτρέπομαι (ἀποδρέπομαι ΒοΡοτί.). 71. ἀερίας ἀπὸ γᾶς: 

σχοτεινῆς" μέλαινα γάρ ἐστιν. ἢ ὅτι ταπεινὴ καὶ τοῖς ἀπὸ ϑαλάσ- 

σὴς ὡς ὑπόγειος φαΐνεται. 19. ἀλλὰ ϑεοί: ἀλλ᾽ ὦ γενέται ϑεοὲὶ 

(χλύετε δἀάϊξ Ῥα]6γ) καλῶς τὸ δέκαιον ὁρῶντες. καὶ ᾿σίοδος (ΟΡ. 

9): »χλῦϑιε ἰδὼν ἀΐων τες. 

68. ἀηδόνος ΤΌΤΗΘΡυΒ: ἀηδονῇσ Μ. χιρχηλάτας (χιρχηλάτης ὟΥ 6]- 

Ἰδοῦ) ἀηδόνος ἨΘΥΤΉΔΠΗ. 604. ἅτ᾽ ἀπὸ Υἱοίοτία5: ὥτοπο (ΡΥΪΟΓΘ 9 6Χ 

α ἴδείο) Μ. θὅ54. ἰπ τηᾶγρ. ζτ Μ. θ8. ἔϑεν Ῥογβοη: ἕο ἐν Μ. 
10. φιλόδυρτος Ηραίῃ: φιλοδύρτοισ Μ. 18. εἰλοϑερῇ Βοίῃθ. 10. 
γόεδνα Μ. 10. φόλουσ Μ, ΟΟΥΤ. 'ἱπ φίλουσ τη]. 79. γενέται ῬαΌΥ: 

οἱ γενέται Μ. 



ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

ἢ χαὶ μὴ τέλεον 

δόντες ἔχειν περ αἶσαν, 

ὕβριν δ᾽ ἐτύμως στυγόντες 

πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδιχοι γάμοις. 

ἔστι δὲ χἀχ πολέμου τει- " 

ρομένοις βωμὸς ἀρῆς φυγάσιν 

ῥῦμα, δαιμόνων σέβας. 

εἰϑείη Διὸς εὖ παναληϑῶς. 

Διὸς ἵμερος οὐχ 

εὐϑήρατος ἐτύχϑη. 

παντᾷ τοι φλεγέϑει 

χὰἀν σχότῳ 

μελαίνᾳ ξὸν τύχᾳ 

μερόπεσσι λαοῖς. 

αηέϊείν. 4. πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, 96 

81 (πο 88). τὴν τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 84. ἐπὶ τοῖς ἩΝΝ 

μισμένοις καὶ δόξασιν ἡμῖν. 85. ἔστι δὲ χἀχ ποδύμαν): χαὶ 

τοῖς ἐχ πολέμου δὲ τειρομένοις καὶ φεύγουσιν ὃ βωμὸς τα: ̓ ν τῶν 

δαιμόνων σέβας ῥῦμα τῆς βλάβης ἐστί. ἢ οὔτε: καὶ τὰς ὑπὸ 

πολέμου τειρομένοις καὶ τετραμμένοις εἰς φυγὴν ὃ βωμὸς ἤρης 

ἐστίν" ὑπερμαχεῖ γὰρ αὐτῶν καὶ οὐδὲν πάσχουσι διὰ τὸ «ἔβας τῶν 

ϑεῶν. 81. λεέπει ἡ διά. 89. γνωμικῶς παρὰ τὸ νἀνὴρ δέ χεν 

οὔτι Διὸς νόον εἰρύσαιτο«ς (ἥομῃ. Θ᾽ 148). 91. πάντᾳ τοι φλεγέ- 

(ϑεὺ): ἐν παντὶ τόπῳ λάμπει, χἂν διὰ σχότου γωρῇ. τοῖς μὲν ἂν- 

ϑρώποις οὐχ εὐσύνοπτός ἐστιν, ἀλλὰ μέλαινά τις αὐτοῖς (αὐτοὺς 

γιοί.) χατέχει συντυχέα. 95. πέπτει δ᾽ ἀργαλίές): Ἂ δέ τι 

ἀνυσϑῇ τῷ νεύματι τοῦ Διός, ἀσφαλῶς πέπτει καὶ εὐσχημόνως. τὸ 

81. ηβαι οἱ 5ῖρῃο δΔρροβίίο ἴῃ πιᾶῦρ. τῆνδε Μ, ἢ χαὲ Ὁ. 82. 

περ Ἠαευίαπρ: παρ᾽ Μ. 88. ἐτύμως ΑΥγπαϊάυβ (ἑτύμως δ): ἑτοίμωσ 

Μ. 85. ἔοτί. ἔστιν χαὲ πολέμου. πολέμου ᾿οτητμηδ 560}0].: πτολέμου 

Μ. 80. ἀρῆς Ὁ: ἅρησ Μ, ἀρᾶς ϑοβμοϊ!οῆορϊ]ά. 8756. ἴῃ ΤΉΔΓΡ. 
ζε Μ. 88. εἴϑ᾽ εἴην Ῥδυν. 91. πάνται Μ. 98. μέλαιναι. 

ξυντύχαι Μ. 

ΞΘΌΡΡΙΙΟΕΞ. 

χορυφᾷ Διὸς εἰ 
χρανϑῇ͵ πρᾶγμα τέλειον. 
δαυλοὶ γὰρ πραπίδων 
δάσχιοί 

τε τείνουσιν πόροι 
χατιδεῖν ἄφραστοι. 
ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων 
ἀφ᾽ ὑφψιπύργων πανώλεις 
βροτούς, βίαν δ᾽ 
οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει" 

πᾶν ἄπονον δαιμωνέων᾽ 
ἥμεν᾽ ἄνω φρόνημά πως 
αὐτόϑεν ἐξέπραξεν ἔμπας 
ἑδράνων ἀς»᾽ ἁγνῶν. 

από, ὅ. ἐδέσϑω δ᾽ εἰς ὕβριν 

βρότειον, οἵα νεάξει 
΄ 

πυϑμὴν δι᾿ ἅ- 

γὰρ ἐπὶ νώτῳ πέπτειν τοὺς παλαιστὰς ἄσχημόν ἐστιν. --- εὐσχημό- 
νως (61). --- ἀσχημόνως (61].). -- ἀσφαλῶς ἀποβαΐφνει. 9884. 
πυχνοὶ γάρ εἰσιν οἱ τῶν πραπέδων αὐτοῦ τοῦ Διὸς πόροι. 108. 
τοὺς τοῦ ὀλέσϑαι ἀξίους, ὅ ἐστι καχούς. 107. ἥμενον ἄνω φρό- 
νημ(α): τὸ δὲ φρόνημα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἁγνῶν ἑδρασμάτων ἐφήμενον 
ἐξέπραξε τὸν σχοπὸν ἑαυτοῦ αὐτόϑεν, ἀπὸ τῶν ἁγνῶν ἑδρασμάτων, 
ὅ ἐστι τοῦ οὐρανοῦ. ἢ τὸ ἄνω ἱδρυμένον, ἢ τὸ ἑδραῖον. 112. 
πυϑμήν: αὐτὸς ὃ Αΐγυπτος. 

91. χρανϑῆ πρᾶγμα 3 ρογίοσὶ νϑυβυὶ δᾶᾶϊς Μ. 99. δάσχεοι 50- 
ΡΘΡΊΟΥΪ ν. δάαϊ Μ. 9984. ἴῃ τηᾶγρ. ἔτ Μ. 100. τένουσι ΘΟΥΤ. ἰῃ 
τείνουσι Μ. 101. χατιδεῖν ΒΟΡοτΥίοΙ]ὰ5: χατειδεῖν Μ. 102. δ᾽ 
ἐλπέδων Ἡδτηδηη: δὲ ἀπέδὼν Μ. 106. πᾶν ἄπονον ὙΥΘΙΙΔΌΘΓ: τὰν 
ἄποινον Μ. 107. ἥμεν᾽ Βογῖρβὶ: ἥμενον Μ. 109. ἀφ᾽ ΔΠΟΠΥΙΙΒ 
(ἀρὰ Ξ'ρδημθηίαμ): ἐφ᾽ Μ. 110. ἐσ Μ. 111. βρότιον φοττ. ἰῃ 
βρότειον Μ. οἷα Μ. 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

᾿ ; ἊΝ 

μὸν γάμον τεϑαλὼς 

δυσπαραβούλοισι φρεσιν,. 
᾿ ῇ 

χαὶ διάνοιαν μαινόλιν 
» ν.. ΠΥ 

χέντρον ἔχων ἄφυχτον, ἄταν ὁ 

ἀπάτᾳ μεταγνοὺς. 

γ ΐ έλεα ϑρεομένα δ᾽ τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ὕρεομε 
“ Ἷ ᾿ [Ἢ -- 

ληέα βαρέα δαχρυοπετη, 
- 5.7 ἔὴ ἰή, 

»»κ» ἃ “ “Ὁ 

ἰηλέμοισιν ἐμπρεπὴ 

ζῶσα γόοις με τιμω. 

“λέομαι μὲν ᾿Απίαν βοῦνιν. 
- γ»λἫαῷΑαν" 

χαρβᾶνα δ᾽ αὐδᾶν 

εὖ, γᾶ, χοννεῖς. 
, ΓεῚ ᾽ " 

πολλάχι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λαχίοι 

“,}»’ πὰ 

Λινοίσιν ἢ 

Σιδονίᾳ χαλύπτρᾳ. 

. τοι 

δων, [ἢ ἐστιν αὐτὸς ω 4Ι πτος. 
11, (10 1 Ῥ 

Ὰ 

φύλλοις, ἀλλὰ τῇ ἀνοίᾳ τῶν παίδων ἑαυτοῦ καὶ διάνοιαν μαινόλιν ἔχων, 
ῳ 4 ι "" 7 

, ᾿ ἢ εἰ ̓ ἢ 
ἔπ 

ὕπερ ἐστὶ κέντρον ἄφυκτον. 111. τῇ ἀπατητικῇ (6].). ἘΣΕ 

; ῦ πᾶ τὰ δά Ἢ ουόν- 
δαχρυοπετῆ: παρασχευαστιχὰ τοῦ πέπτειν τὰ δάχρυα ἰῷ ΡᾺ 

ί τὴν γῆ άρου .» 
των. 123. ἑλάσχομαι (Θ}). -- τῶν γὴν Χατὰ βαρι ἵρ “- τὰ 

125. ὡς (ὦ ἘτΑπΟΙΚοΠ) γῇ, νοεῖς καὶ τὴν βάρβαρον φωνὴν. 98. 

τῷ χεφαλοδέσμῳ. 

ὡ 
ΐ 

αρᾶ- 

113. τεϑαλὼς Βοίμο: τὸ ϑάλοσ (ϑάλωσ δῃῖθο γ5.) Μ. β πόνος εϑϑῇ 

βούλοισιν Μ. 116. μαινόλεν 5680}].: μενόλιν Μ. 116. , ταν ἐν. Ν 

(ε ἰῃ ταϑυσ Μ 118 --- 181 {165 ἙΟμοΥὶ οὐ Π68 ΟΔΠΟΥΘ γἹ ἀμ ΓΓ, ΒΡ ἐπ 

πἶα ἰοΐαβ ΘΒΟΓΌΒ. 118. δ᾽ ἐγὼ Ἐπροῦ: λέγων Μ. 191. υλ ἡνιιίνο 

Ροϑὲ πος βορᾶιαίο νυ. ϑρεομένη μέλη μαῦοὶ Μ, αἂθ διιοίο : ρα 

ἀοϊοντε ῬΟΥΒΟΗ. 199. ἰῃ πιᾶγρ. ζῶσα το οἱσ με τιμάι π᾿. πρνκ 

ἑλέομαι Ταγποῦαβ: ἐλέωμαιε Μ. ἴῃ πη. ζτ Μ. ὑκο εὖ, ΓΝ ᾿ 

νεῖς Βοϊβθοπαᾶο: εὐαχοννεῖσ (οἴ. 196) οὐ 1ῃ ΠΙΔΙΡ. ζτ μ. Ξῶη 

τᾶγρ. ζτ ΜΝ. 127. ἥε οἱ ἴπ πιᾶγρ. ζτ Μ. ἔοτί. λίνοισι καὶ. ») 

σικ«δονίαι (οτα5ο ν) Μ. 

ΞΌΡΡΙΠΟΕΝ. 

αηέξοίν. Θ΄, ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλξα πελομένων χαλῶς 
ἐπίδρομ᾽ ὁπόϑε ϑάνατος ἀπῆ. 
ΡΒ πον ἐὼ ἰώ, 

ἰὼ δυσάγχριτοι πόνοι. 

ποῖ τόδε χῦμ᾽ ἀπάξει: 

“Ἰλέομαι μὲν ᾿4πίαν βοῦνιν, 

χαρβᾶνα δ᾽ αὐδὰν 

εὖ, γᾶ, χοννεῖς. 

πολλώχι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λαχίδε 
λίνοισιν ἢ 

Σιδονίᾳ χαλύπτρᾳ. 

πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τε 

δόμος ἅλα στέγων δορὸς 

ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμπε σὺν πνοαῖς" 
οὐδὲ μέμφομαι" τε- 

λευτὰς δ᾽ ἐν γρόνῳ 

πατὴρ ὁ παντύπτας 

πρευμενεῖς χτίσειεν, 
148 

129. ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα: ὅπου δὲ ϑάνατος ἀπῇ, ἐχεῖ τῶν ἀνϑρώ- 
πων εὐπραγούντων τιμαὶ τοῖς ϑεοῖς ἐπιτρέχουσιν. ἐναγέα δέ, ἐνα- 
γίσματα. 182. δυσδεάγνωστο. 1388. ἡμᾶς (61... 187. τῷ δια- 
σχισμῷ ἐμπέπτω. 140. λνορραφὴς δόμος δορός: ἣ ναῦς, παρόσον 
τρυπῶντες τὰς ναῦς σπάρτοις αὐτὰς συνέρραπτον. καὶ τὸ παρ 

ξ 

᾿θμήρῳ (ξ 888) »νῆας ἀκειόμενονε (ἀκείαμ, τὴ) τὸ συρράπτοντες (]. 
συρράπτοντα) δηλοῖ. ὅϑεν καὶ ἀκεστρίας τὰς ῥαπτρίας (ῥάπτιας τη) 
φασί. 141. τὴν ϑάλατταν εἴργων. 144. ἴσως οὖν πρὸς τὴν 
ἀρχὴν ἔσται καὶ τὸ τέλος. 

180. ἐπέδρομ᾽ ὁπόϑε ΗρΥΙΤΉΔΗΗ: ἐκιδρόμωκὄϑε οὐ ἴῃ τᾶ. ζτ Μ. 
ἀπῇ 808}0].: ὅπηε Μ. 184. ΡΑΓΔΡΥΔΡΠ5 ργδοῆχα ἴῃ Μ. ἱλέωμαι Μ. 
186. εὐγαχόννισ Μ. 187. ἐνπιτνῶ ΟΟΥ̓Τ. ἰῃ ἐμπιτνῶ Μ. 157 5α. 
ἴῃ τηδῦρ. ἔτ Μ. 188 54ᾳ. αἔνοισιν ἢ σικδονέαι (ργϑ50᾽ νὴ Μ. 142. 
ἀχείματόν Τυσπθθαβ: ἀγέματόν Μ. σὺν πνοαῖς Ῥογβοῃ: συμπνοιαῖσ Μ. 
144, τελευτὰς ΒΌΓρΡΟΒ: τελευτᾶσ Μ. 



ΔἈΕΒΟΗΥΤΙ 

Σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸὺς 

εὐνὰς ἀνδρῶν, ὃ ἔ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυτγεῖν. : 

ϑέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἁγνά μ 

ἐπιδέτω Διὸς χόρα 

ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀσφαλές" 

απίϊϑέν. 7. 

παντὶ δὲ σϑένει δι- 

ωὠγμοῖσι δ᾽ ἀσφαλέας 

ἀδμήτας ἀδμήτα 

ῥύσιος γενέσϑω, 

Σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς 

εὐνὰς ἀνδρῶν, ἢ ἔ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν. 

εἰ δὲ μή. μελανϑὲς 

ἡλιόχτυπον γένος 

τὸν γάϊον, 

τὸν πολυξενώτατον 

Ζῆνα τῶν χεχμηχότων 

ἑἱξόμεσϑα σὺν χλάδοις 

ἀρτάναις ϑανοῦσαι, 

μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν ᾿θλυμπίων. 

Ἦ Ζήν, ᾿Ιοὺς ἰὼ 

141. ὃ Ἔπαφος. 149. λείπει τὸ δοίη. 150. Ἄρσῦναν 

με εἶναι ἁγνήν. 162. ἀσφαλῶς ἐπιδέτω Με. 166. ἀντὶ ἰκμὰς »»Ἡ 

σάσϑω (61... --- ἣ παρϑένος ἡμᾶς τὰς παρϑένους. Ὅν εἰ δὲ μὴ 

ῥύσεται. 162. τὸν χαταχϑόνιον ἽΔιδην. 1608. ὦ Ζεῦ, ἡ παρὰ 
"" - Ἂ ᾿ Ἁ ἠ͵ 

τῶν ϑεῶν μῆνις κατὰ Ἰοῦς ὠδῆς ἐστὶ καὶ μαστιγωτικῇ 

149. ἀδάματον Βοί!ο: ἀδάμαντον Μ. ἱ 168. σϑένει ἨρδίΙ: σϑε- 

νοῦσι (ἴδοίατπι αἱ νἱὰ, ὁχ σϑένοσι) Μ. διωγμοῖσι ΓΝ. 164. ὅν νον 

ἀσχαλῶσ᾽ ἨδγτηδΠηη. 166. ἀδμῆτας ἀδμήτα ὙΥΘΒΙΡΒΔΙ. “ας εἶ 

μαντον Μ. 160. δὲ Τυγσποραβ: δὴ Μ. 161. ἡλιόχτυπον ὟὟῪἥΘ «--- 

ἠδιόχτυπον Μ. 162. γάϊον ὙΥΘΙΙΔαοΓ: τάίον οἱ ἴῃ πιᾶτρ. ζτ Μ. 1608. 

ἀζηνιουσίω οἱ ἰπ πιᾶγῃ. ζτ Μ. 

ΘΌΡΡΙΙΟΕΒΞ. 

μῆνις μάστειρ᾽ ἐχ ϑεῶν. 
- ) » χοννῷῶ δ᾽ ἄγαν 

γαμετᾶς οὐρανόνιχον. 
χαλεποῦ γὰρ ἐχ 

πνεύματος εἶσι γειμών. 
. ,"} ἤ".. » ’ απέϊϑέν. 8. χαὶ τότ᾽ οὐ διχαΐίοις 

Ν , Υ̓ Ζεὺς ἐνέξεται λόγοις, 

τὸν τᾶς βοὸς 

παῖδ᾽ ἀτιμάσας, τὸν αὐ- 
τός ποτ᾽ ἔχτισεν γόνῳ, 
νῦν ἔχων παλίντροπον 
ὄψιν ἐν λιταῖσιν " 

δῴόϑεν δ᾽ εὖ χλύοι χαλούμενος" 

παῖδες, φρονεῖν γρῇ" ξὺν φρονοῦντι δ᾽ ἥχετε 
πιστῷ γέροντε τῷδε ναυχλήρῳ πατρί. 

, Ἁ ΄ ἤν ’ Ἁ χαὶ τἀπὶ γέρσου νῦν προμηϑέαν λαβὼν 
αἰνῶ φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπῃ δελτουμένας. 18ὅ 

111. τὴν τῆς Ἥρας τῆς ἐν ἀνδρὶ (τῆς ἐν ἀνδρείᾳ Βοβοτγί., 
τῆς εὐανδρείᾳ ῬΑ]6Υ) νικώσης πάντας τοὺς ἐν οὐρανῷ ϑεούς. καὶ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς οὖν ἔρϑασεν ἡ μῆνις τῆς Ἥρας. -- πρὸς τὸ ἄνω τοῦτο 
»τὸν πολυξενώτατον Ζῆνα τῶν κεχμηκότων ἱξόμεσϑα --- γαλεποῦ 
γὰρ ἐκ πνεύματος εἶσι γειμώνκ. τὰ δ᾽ ἄλλα διὰ μέσου ἀναπε- 
φώνηται. 174. χαὶ τότ᾽ οὐ δικαίοις: τὸ ἑξῆς, καὶ τότε οὐ 
δικαίοις ἐνεύξεται Ζεὺς λόγοις, νῦν ἔγων παλίντροπον ὄψιν λιταῖς. 
οὐκ εὐαπολόγητος ἔσται, φησίν, ὅταν ἡμᾶς παρέδῃ ἀπολλυμένους 
(ἀπολλυμένας ὙΥἱοί.). 188. ἐξάρχῳ (61.). 184. ὡς τὰ ἐν 
ϑαλάσσῃ. 186. ἀπογραφουμένας (ἀπογραφομένας ΒοΒοχί.). 

170. ἄγαν ΒδΙΡΟΥΡΟΥ: ἄταν Μ. 171. γαμετᾶς οὐρανόνιχον Ὑὶο- 
(ΟΥΪαΒ: γαμετουρανόνειχον Μ. 176. ἐνέξεται Ῥογβοη: ἐνεύξεται Μ, 
Ῥοβὲ 181 Θρμγτηπῖαπι 108 --- 178 ἰξογαπ πὶ 6886 υἱᾶϊὲ Οδπίοσ. 182. 
44. ϑοδιίροῦ: πρεσ Μ, ουἱ πρεσβύτης ρΥΆΘΒΟΓ. πὶ. ἥχετε Ῥογβοη: ἕχετε 

Μ. 184. προμήϑειαν Μ. “λαβὼν Ὑοτάϑπονίῃ: λαβεῖν Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ὁρῶ χόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ, 

σύρηγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι" 

ὄχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα χαὶ δορυσσόον 
λὴ ων ' 

λεύσσω, ξὺν ἵπποις χαμπύλοις τ ὀχήμασιν 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέται 

ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι. 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε χαὶ τεϑηγμένος 

ὠμῇ ξὺν ὀργῇ τόνδ᾽ ἐπόρνυται στόλον, 

ἄμεινόν ἐστι παντὸς εἵνεχ᾽, ὦ χύώραι, 

πάγον προσίζειν τόνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

χρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, ἄρρηχτον φάκος. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε, καὶ λευχοστεφεέις 
᾽ ᾿ . " 4... 

ἑχετηρίας, ἀγάλματ᾽ αἰδοίου Διός, 

σεμνῶς ἔχουσαι διὰ γερῶν εὐωνύμων, 

αἰδοῖα χαὶ γοεδνὰ χαὶ ζαχρεῖ᾽ ἔπη 

ξένους ἀμείβεσϑ᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 

τορῶς λέγουσαι τάσδ᾽ ἀναιμάχτους φυγάς. 

φϑογγῇ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασύ, 

τὸ μὴ μάταιον δ᾽ ἐχ μετώπω σωφρονῶν 

ἔτω προσώπων ὄμματος παρ᾽ ἡσύχου. 

χαὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐφολχὸς ἐν λόγῳ 

198. τὸν πρὸς ἡμᾶς στόλον μετὰ ὁρμῆς ποιεῖται. 19. στρογ. 

Ἁ ἤ Ἅ » “- 
- 

γύλα γάρ ἐστι τὰ ἱερεῖα καὶ γωνίας οὐκ ἔχοντα. 191. λευκοῖς ἐρίοις 

᾿ - -- -Ὁ »]} ἘΞ -- 

199. ὅ ἐστιν ἀντέχεσϑε τῇ δεξιᾷ τῶν ἀγαλμάτων, τῇ 
ἐστεμμένας. 

ΐ 

᾿ 
206. πολλὰ προοιμιάζου. -- 

ἀριστερᾷ τοὺς κλάδους χατεχουσαι. , τ᾿ 

Ἴ ῦ λό ἡγτε ἀμειι όγει. 
μήτε προτέρα χατάρχου τοῦ λόγου μήτε ἀμειβομένη μαχρολογ 

͵ 

188. ἔτ ἴῃ πᾶτε. Μ. 89. λεύσω Μ. 192. τεϑηγμένος Ῥυὲς: 

80ῃ: τεϑειμένοσ Μ. 194. ξτ ἰπ πιᾶῦρ. Μ. 196. τόνδ γβτ 5: 

τῶνδ᾽ Μ. 196. χρείσσων τααΐ. ἴῃ χρεῖσσον Ν. 198. ΟΝ 

ὙΙοιουα8. 199. σεμνὸσ Μ, σεμνῶσ τα. εὐωνύμων ΕΣ ς πον 

νύμων ΝΜ. 900. γοέδνα ΒοΡοτίθ 108: γοειδηα Μ. ζξαχρεῖ ἠρσῷ τ 

χρέα Μ. ἔτ ἴῃ τηᾶΓΡ. Ν. 202. ἴοτί. τάς. 903. φϑογγῇ ταν: 

φϑογγὴ Μ. φῃ4. ἐχ σεσωφρονισμένων Ὀἰπαοτί. 

ΞΌΡΡΙΙΟΕΞ. 

γένῃ" τὸ τῇδε χάρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος. 
μέμνησο δ᾽ εἴχειν' χρεῖος εἶ ξένη. φυγάς. 
ϑρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺς ἧσσονας. 
πάτερ, φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις. 210 
φυλάξομαι δὲ τάσδε μεμνῇσϑαι σέϑεν 
χεδνὰς ἐφετμάς" Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι. 
μήῇ νυν σχόλαζε. μηγανῆῇς δ᾽ ἔστω χράτος. 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ἤδη σοὶ πέλας ϑρόνους ἔχειν. 
ὦ Ζεῦ, χύπων οἴχτειρε μὴ ἀπολωλότας. 

ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦς ἀπ᾽ ὄμματος. 
χείνου ϑέλοντος εὖ τελευτήσει τάδε. 

χαὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν χιχλήσχετε. 
χαλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους. 
ἁγνόν τ᾽ ᾿ἀπόλλω φυγώδ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ϑεόν. 
εἰδὼς ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοίη βροτοῖς. 
συγγνοῖτο δῆτα χαὶ παρασταίῃ πρόφρων. 

τέν᾽ οὖν χιχλήσχω τῶνδε δαιμόνων ἔτι: 

ΔΆ. ὁρῶ τρίαιναν τήνδε, σημεῖων ϑεοῦ. 

208. ἐπιχκουρέας χρήζεις. 209. γνώμη. 212. ὃ ἔφορος τοῦ 
γένους. 214. ὡς αὐτοῦ ἤδη καϑεσϑέντος. 21ὅ. μὴ μετὰ τὸ 
ἀπολέσαι (ἀπολέσϑαι ϑιθρ!δη 05) οἰκτειρήσῃς ἡμᾶς. 218. τὸν ἥλιον" 
ἐξανέστησι γὰρ ἡμᾶς ὡς ὃ ἀλεχτρυών. 222. συγγένοιτο. 224. 
ἐν γραφῇ. --- τοῦ Ποσειδῶνος. 

208. εἴ ξένῃ ϑορῃίδπυβ: εἶξεν ἣ Μ. 210. ῬΔΙΔΡΤ ΡΒ ΡΓδθῆχἃ 
ἴῃ Μ. φρονοῦντοσ ταυΐί. πῃ φρονούντωσ τη. --- φρονοῦσαν Ὠϊηπᾶοτ, 9218 
-- 228. ΡῬΘΙΒΟΠΔΡΙΠῚ ποίδίϊοηθ οαγο Μ. Ὑουβίριβ δὶς αἰβροβίβ: 212, 
216. 214. 218. 216. 217 οἱ ροβύ 217 υπϊὰ8 (οΟΥΎΡ ΗΘ) νουϑὰβ ἀοίθοϊα πο- 
ἰδῖο νἱοθβ δηδὶ οὐ σουυρηδοὶ σγοϑυϊϊ Ηργιηδπη (γ. 216 ρμοβέ 212 60]10- 
οδη πὶ 6888 οἰἶΐδπὶ ΒΌΓΡΘΒ πηοηἶ). 218. μηνῦν Μ. ἴογί. σχόλαξε 
μηχανῆς δραστηρίου. 21δ. ὦ Ζεῦ ὙΥἱοίογίαβ: ἐὼ ζεὺσ ΟΟΥΤ. ἰπ ἰὼ 
ξεῦ τη. 218. χιχλήσχετε ΒΟΒΟΥΙίΘΙ]18 : χιχλέσχεται τηὰΐ. ἴῃ χιχλήσχεται 
Μ. 221. συγγνοίη ΤιΟΌΘΟΙ (συγγνώη ΒοΡογί.): εὐγνώη Μ. 222. 

ν 

συγγνοῖτο ὙἱἹοίογίαΒ: σύγνοιτο Μ (ΞΌΡΘΓΙΒΟΓ. πη). 228, χιχλίσχω Μ. 

-- 



ἈΒΒΟΗΥΠΙ 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εὖ τ᾿ ἔπεμφεν εὖ τε δεξάσϑω χϑονί. 

ΔΑ. Ἑρμῆς ὅδ᾽ ἄλλος τοῖσιν ᾿ξλλήνων νόμοις. 

ΧΟ. ἐλευϑέροις νυν ἐσθλὰ χηρυχευέτω. 

ΔΑ. πάντων δ᾽ ἀνάχτων τῶνδε χοινοβωμίέαν 

σέβεσϑ᾽, ἐν ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων 

ἕζεσϑε χίρχων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, 

ἐχϑρῶν ὁμαίμων χαὶ μιαινόντων γένος. 

ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών; 

πῶς δ᾽ ἂν γαμῶν ἄχουσαν ἄχοντος πάρα 

ἁγνὸς γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ μὴ ᾽ν Ἅιδου ϑανὼν 

φύγῃ ματαίων αἰτίας πράξας τάδε" 

χάχεϊ διχάζει τἀμπλαχήμαϑ᾽, ὡς λόγος, 

Ζεὺς ἄλλος ἐν χαμοῦσιν ὑστάτας δίέχας. 

σχοπεῖτε χἀμείβεσϑε τόνδε τὸν τρόπον, 

ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νιχᾷ τόδε. 

ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνελληνόστολον 

πέπλοισι βαρβάροισι χαὶ πυχνώμασι 

χλίοντα προσφωνοῦμεν; οὐ γὰρ ᾿ἀργολὶς 

ἐσϑὴς γυναιχῶν οὐδ᾽ ἀφ᾽ “Ἑλλάδος τόπων. 

226. ὡς τῶν Αἰγυπτίων ἄλλως αὐτῶν (αὐτὸν Βοβοτί.) γραφόντων. 

431. τῶν συγγενῶν ὑμῖν. --- τοῦ ὁμογενοῦς (φογέϊποτο νυἱάοίαν δὰ 282). 

238. παρὰ πατρὸς ἄχοντος. 281. μεϑ᾽ ἃς οὐχ ἔστιν ἄλλῃ τιμω- 

ράα. 240. τὸν οὐχ Ἕλληνα κατὰ στολήν. 242. τρυφῶντα. 

226. βου θοπάστῃ ἄλλος πομπὸς Ἑλλήνων. 227. νῦν Μ. 229. 

δ᾽ ἑσμὸς Αὐτϑίιι: δεσμὸσ Μ. 230. ἵζεσϑε χίρχων ἘΟΡοΟΥίΘΙ]ὰΒ: ἵζεσ- 

ϑαι χρέχω Μ, ἱἰπ τιᾶγρ. ἵζεσϑε χέρχω τη. 231. ζτ ἴῃ τᾶ. Μ. 292. 

ἂν ἁγνεύοι ΡΙαΐ. Βοπι. 6. 9 οἱ Θυδοβί. Βοπι. Ρ. 286 Ο: ἀναινεύοι Μ. 253. 

τίς δ᾽ Βυῖροβ. γαμῶν Βοθοτγίθ!]υ5: γάμων Μ. 234. μὴ ᾽ν ΤΟΣΠΘΡΟΒ: 

μὴν Μ. ἰπ πιᾶτρ. ζτ Μ, ἰΐοπι 2460, 264, 260, 272, 276, 278 οἱ Β8006 8}10]. 

235. ματαίων ϑεομαορίζ: μάταιον Μ. 930. τἀμπλαχήμαϑ᾽ ὡς Ολπίογ (τά- 

πλαχήμαϑ᾽ ὡς ὙΥἱοϊοτγί 5): ταπλα ἐν μαβωσ Μ. 238. τρόπον ῬϑίδΔη!ο γ: 

τόπο Μ. 2240. πυ}]ὰ ρογβοπδθ ποίδ ἰπ Μ. ἀνελληνόστολον Βοίδμο: ἀνέλ- 

ληνα στόλον Μ. 241. Ξοτ θεπάσπι χαὲ σπαϑήμασι. 242. προσφωνοῦμεν, 

φ 
οὐ ἘοθοτίοΙ 5: προσφωνουμένου Μ. 248. ἀπέλλάδοσ Μ (ΒΈΌΡΘΥΒΟΥ. Τὴ). 

ΞΌΡΡΙΠΙΟΕΝ. 

ὅπως δὲ γώραν οὔτε. χῃρύχων ὕπο, 
ἀπρόξενοέ τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν 

ἔτλητ᾽ ἀτρέστως, τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει. 
χλάδοι γε μὲν δὴ χατὰ νόμους ἀφιχτόρων 
χεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωνίοις " 
μόνον τόδ᾽ ᾿Βλλὰς γϑὼν συνοίσεται στόχῳ. 
χαὶ τἄλλα πόλλ᾽ ἐπειχάσαι δέχαιον ἦν, 
εἰ μὴ παρόντι φϑόγγος ἦν ὃ σημανῶν. 
εἴρηχας ἀμφὶ χόσμον ἀφευδῇ λόγον. 
ἐγὼ δὲ πρός σε πότερον ὡς ἔτην λέγω 
ἢ τηρὸν “Ἑρμοῦ ῥάβδον ἢ πόλεως ἀγόν; 
πρὸς ταῦτ᾽ ἀμεέβου χαὶ λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί. 
τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ Παλαέγϑονος 
ἶνις Πελασγός, τῆσδε γῆς ἀργηγέτης. 
ἐμοῦ δ᾽ ἄναχτος εὐλόγως ἐπώνυμον 
γένος Πελασγῶν τήνδε χαρποῦται γϑόνα. 
χαὶ πᾶσαν αἶαν, ἧς διάλγοσ ἔρχεται 
Στρυμών, τὸ πρὸς δύνοντος ἡλίου χρατῶ. 

244. μὴ ἐπικηρυχευσάμεναι. 245. πρέσβεων. 241. “Ελ- 
ληνικῶν ἱκετῶν. 249. συμφωνήσει. 26084ᾳ. ἔμελλον ἂν 
στοχασμῷ τὰ καϑ᾽ ὑμᾶς λέγειν, εἰ μὴ φωνὴν εἔγετε. 252. περὲ 
τοῦ χόσμου ἡμῶν, ὅτι βάρβαρος. 268. νῦν δημότην. 284. 
φύλακα (61... 2066. Παλαέχϑων ὄνομα κύριον. 260. ἀντὲ 
τοῦ χαὶ πάσης αἴας. 261. τοῦ πρὸς δυσμὰς μέρους Στρυμό- 
γος χρατῶξς ΦΣτρυμὼν δὲ ποταμὸς θράκχης. -- ποταμὸς ἐγχώ- 
ριος (61].). 

244. οὔτε Ἠδηταδπη: οὐδὲ Μ. 240. ἀτρέστως ϑορῃίδημβ: ἀχρέσ- 
τωσ Ν. 202. ῬΔΥΔΡΤΆΡΒΙΒ ρῥγδοῆχα ἰῃ Μ. 208. προσε Μ, προσσὲ 
τη. ἐτὴν Μ. 284. ἤτηρον (τησΐ. τὴ ἴῃ ἠτηρὸν) ἥἧερου ῥάβδον Μ, ἴῃ 
ΑΔΓ. οἶμαι ἣ ἑρμοῦ ῥαβδον τὰ. 20. ΡΔΥΔΡΤΆΡΒΙΒ ργϑθῆχϑ ἰη Μ. 
λέγ᾽ εὐθδαρσής ΤΌτπΘΡαΒ : λέγετ᾽ εὐθαρσεῖς Μ. 251. Πελασγός Οδῃ- 
10: πελασγοῦ Μ. 200. αἷαν ἧς Τυγπθρυβ: αἴδνησ Μ. δί᾽ ἁγνὸς 
Ὑγογβουίῃ, ἴογί. δε᾽ ἄγχοσ. 261]. τὸ ΟΟΥΤ. ἰπ τοῦ Μ, 'ἴπ τιϑῦρ. τὸ τι. 

ἈΑΔΒΟΆνΙυ5 οα, ΝΥ εοκΙείη. 14 
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ὁρίζομαι δὲ τήν τε Περραιβῶν χϑόνα 

Πίνδου τε τἀπέχεινα, Παιόνων πέλας, 

ὄρῃ τε Δωδωναῖα᾽" συντέμνει δ᾽ ὅρος 

ὑγρᾶς ϑαλάσσης " τῶνδε τἀπὶ τάδε χρατῶ. 

αὐτῆς δὲ γώρας Ἀπίας πέδον τόδε 

πάλαι χέχληται φωτὸς ἰατροῦ χάριν. 

Ἦπις γὰρ ἐλϑὼν ἐχ πέρας Ναυπαχτίας 

ἐἰατρόμαντις παῖς Ἀπόλλωνος γϑόνα 

τήνδ᾽ ἐχχαϑαίρει χνωδάλων βροτοφϑόρων, 

τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασιν 

χρανϑεῖσ᾽ ἀνῆχε γαῖα μηνεῖται ἄχῃ, 

δραχονϑόμιλον δυσμενῆ ξυνοιχίαν. 

τούτων ἄχῃ τομαῖα καὶ λυτήρια 

πράξας ἀμέμπτως Ἦπις ᾿Αργείᾳ χϑονὶ 

μνήμην ποτ᾽ ἀντέμισϑον ηὕρετ᾽ ἐν λιταῖς. 

ἔχουσα δ᾽ ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ τεχμήρια 

γένος τ᾽ ἂν ἐξεύχοιο καὶ λέγοις πρόσω. 

μαχράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις. 

264. ὃ δὲ ὅρος ὃ ἡμέτερος τἀπὶ Δωδώνην ἔχει ἕως τῆς ϑαλάσ- 

σης᾽ καὶ ἐπέχεινα δὲ τῶνδε χρατῶ. 968. τοῦ πέρατος. ἀνε- 

χρόνισε δέ᾽ τῶν γὰρ “Ἡρακλειδῶν ναυσὶ διαβάντων εἰς Ἄργος οὕ- 

τως ἐχλήϑη Ναύπαχκτος. 211. ὡς τῶν πολιτῶν αὐτοκτονησάν- 

των. 218. τέ ἀνῆκε; δρακόντων πλῆϑος. 416. ἀντὶ τοῦ 

περιεποιήσατο. 

962. τήν τε ϑίδηϊογ: τῆνδε Μ. περραίβων Μ. 268. ἴοτι. Παιό- 

νων λέπας. 966. τἀπὶ τάδε Οδπίογ: τ᾽ ἄπειτα δὲ Μ. 210. βρο- 

ἴω Μ (ΒΡ βου. πη). 271. δὴ Τυσπορυβ: δὲ Μ. 272. χγραν- 

ϑεῖσ᾽ ἘοθοΙίΟΙα5: χρανϑεὶσ Μ. μηχανωμένη Μαγροϊουίι, ἕοσί. μηνῖτις 

δάχη. 9718. δραχονϑόμιλον Βοίμο: δράχωνδ᾽ ὁμιλῶν Μ, δράχονϑ᾽ 

ὅμιλον τα. οΠ]δ. ἀμέμπτως ἄπις ΒοΒοτί611υ5: μεμπτῶσ ἄπεισ᾽ Μ. 

976. ποτ᾽ ἀντίμισϑον Τυγπθορθυβ: πονταντινεισϑον᾽ Μ. εὕρετ ΝΜ. 2711. 

ἔχουσα δ᾽ Ἠοϊπιβοοίι: ἔχον δ᾽ ἂν Μ, ἴῃ πιᾶγρ. γρ. ἔχουσαν τη. 218. 

γένος τ᾽ οἱ λέγοις πρόσω ΒΟΒοΟΥΘΙ]αΒ: γένοιτ᾽ οἱ λέγοι προσωσ Μ. 279. 

γε μὲν οοΥγ. ἰπ γέ μιν Μ. δὴ ῥῆσιν ϑορίδημδ: δηρίσιν Μ. 

ΞΌΡΡΙΟΙΒ. 

ΧΟ. βραχὺς τορός ϑ᾽ ὁ μῦϑος, ᾿Αργεῖαι γένος 
ἐξευχόμεσϑα, σπέρματ᾽ εὐτέχνου βοός" 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῇ πάντα προσφύσω λόγῳ. 
ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽, ὦ ξέναι, χλύειν ἐμοί, 

ὅπως τόδ᾽ ὃμῖν ἐστιν ᾿Αργεῖον γένος. 
Διβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

γυναιξίν ἐστε χοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 

χαὶ Νεῖλος ἂν ϑρέφψειε τοιοῦτον φυτόν, 
Αύπριος γαραχτήρ τ᾽ ἐν γυναιχείοις τύποις 
εἰχὼς πέπληχται τεχτόνων πρὸς ἀρσένων " 

᾿Ννδάς τ᾽ ἀχούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 
εἶναι χαμήλοις ἀστραβιζούσας, γχϑόνα 

παρ᾽ Αἰϑίωψιν ἀστυγειτονουμένας. 
χαὶ τὰς ἀνάνδρους χρεοβόρους δ᾽ ̓ Δμαζόνας, 

εἰ τυξοτευχεῖς ἦτε, χώρτ᾽ ἂν ἤχασα 
ὑμᾶς. διδαγϑεὶς δ᾽ ἂν τόδ᾽ εἰδεέην πλέον, 
ὅπως γένεϑλον σπέρμα τ᾽ ᾿Αργεῖον τὸ σόν. 

ΧΟ. χλῃδοῦγον ρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 
᾿Ιὼ γενέσϑαι τῇδ᾽ ἐν ᾿Δργείᾳ γϑονί. 

282. ἀντὶ τοῦ ἀποδείξω. 288. χαὶ γυναῖχες ἂν Κύπριαε ἀν- 
δράσι μιγεῖσαι τέχοιεν καϑ᾽ ὑμᾶς. 290. ἕπποις ἐοικυέαις κατὰ 
τὸ τάχος. 291. χαμήλοις νωτοφορουμέναις (--- ας Βοί!6) χατὰ 
Ἂν χϑόνα. ἀστράβη δὲ «λέγεται ἣ νωτοφόρος ἡμίονος. 298. λεέπει 
εἶναι. 297. ἱέρειαν (61].). 

280. Π.]18 ῬΟΥΒΟΩΔΘ ποίᾶἃ ἰη Μ. 282. παντὲ ϑομποίζ. λόγων, αἱ νἱᾶ., 
Μ, λόγωι τα. 288. ῬΑΥΔΡΥΔΡΠι5 ργδρῆχα ἴῃ Μ. ἄπιστα ΑἸ]ά.: ἄπειστα 
ΜΝ. 284. ποδ᾽ Μοίποκθρ. 280. γυναιξίν Τυσηθθαβ: γυναιξὲ δ᾽ Μ. 

287. ϑρέφειεν Μ. 288. χύπρισ Μ, τιυΐ. ἰπ χύπριοσ τη. 290. ἸΙνδάς 
Βοίμο: ἐνδούσ Μ. ἀχούω ἘΒοΡοΙ6]]ὰ8 : ἀχούων Μ. ἱἑἱπποβάμοσιν Τυτποθαβ: 
ἱπποβάμοισιν Μ. 29]. τοίας χαμήλοις Ἠροϊπηβοροίῃ. ἀστραβιζούσαεσ 

(-- αἱσ ἃΐθ τὰ8.) Μ. 298. χρεοβόρους ΑΌΤΘΒΟΙ: χρεοβρότουσ Μ. δ᾽ 

ἀο]οί ὙΥ̓Θ Δα υ. 20ῦ. δ᾽ ἂν ΑΡγΟΒΟΒ: ἂν Μ. . 297 --- 897. π.}188 

ΡΘΥΒΟΠΑΤΙΠ ποίδθ 'πΠ ΜΊ, 297. φὰσ γνο] φᾶσ Μ, φασὶ τι. 298. τῇδ᾽ 
ἐν ϑορίαπιβ: τὴ ἐδεῖν Μ. 
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ΒΑ. ἦν ὡς μάλιστα, χαὶ φάτις πολλὴ χρατεῖ. 

ΒΑ. μὴ χαὶ λόγος τις Ζῆνα μιγϑῆναι βροτῷ; 

. χἄχρυπτά γ᾽ “ἤρας ταῦτα τἀμπαλάγματα. 

ΒΑ. πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέων νείχῃ τάδε; 

ΧΟ. βοῦν τὴν γυναῖχ᾽ ἔϑηχεν ᾿Αργεία ϑεός. 

ΒΑ. οὐχοῦν πελάζει Ζεὺς ἐπ᾽ εὐχραίρῳ βοΐ; 

φασίν, πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέμας. 

ΒΑ. τί δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλογος ἰσχυρὰ Διός: 

ΧΟ. τὸν πάνϑ᾽ ὁρῶντα φύλαχ᾽ ἐπέστησεν βοΐ. 

ΒΑ. ποῖον πανόπτην οἱοβουχόλον λέγεις; 

ΧΟ. Ἄργον, τὸν “Ἑρμῆς παῖδα γῆς χατέχτανε. 

ΒΑ. τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ; 

. βοηλάτην μύωπα, χινητήριον. 

ΒΑ. οἶστρον χαλοῦσιν αὐτὸν οἱ Νείλου πέλας. 

ΧΟ. τοιγάρ νιν ἐχ γῆῇς ἤλασεν μαχρῷ δρόμῳ. 

ΒΑ. χαὶ ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγχόλλως ἐμοί. 

ΧΟ. καὶ μὴν Κάνωβον χἀπὶ Μέμφιν ἕχετο. 81 

801. αἱ περιπλοκαέ. 802. τὰ νεέκῃ Διὸς καὶ Ἥρας εἰς τέ 

κατέληξαν: 808. τὴν διὰ τὴν (δε αὐτὴν ΟΠαίο]αῖπ γ6] αγδαχ) 
γενομένην ὑπὸ Διὸς μεταμόῤφωσιν τῆς ᾿Ιοῦς τῇ ϑεᾷ προσῆφεν. 

818. δὲς (διὸ ὙΥ7 611) αὐτὴν ἤλασε μαχρῷ δρόμῳ. 814. συγκόλ- 
λως: συμφώνως. 

299. ἦν Ηογᾶπη: ἣν Μ. Ῥοϑὲ 299 ᾿δουπᾶπιὶ ποίαυϊΐ ῬΘΆΓΒΟΙ: 

ΘΟΥΥΡΙδοὶ υϑῦβιβ ἱπίογοϊαϊί. 801. χἄχρυπτά. . τἀμπαλάγματα Ηρτ- 

τηϑηη 6]. Ηοβ οι. ἐμπαλούγματα (ἐμπαλάγματα ϑΑ)Ιπηδϑϊ18)" αἕ ἐμπλοχαέ: 

χαὶ χρυπτά. . παλλαγμάτων ΜΝ. 802. βου θοπάσπμι υἱάθίαν βἔάασι- 

λέοιν. 808. βοῦν τὴν Οδπίοῦ: βούμτην Μ. 804. ὅτ᾽ Βομαθοίζ. 

806. πρέποντα Τυγποῦυβ: πρέποντασ Μ. 806. δῆτα ΥἱοίοτίαΒ: δὴ 

Μ. πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος ΒοΟΡοτΙίΟ]]υ5: προσταῦτα λόχοισ Μ. ἰσχυρὰ Διός 

310. ἔτευξεν 801. τὸπᾶνϑ᾽ Μ (ΒΌΡΘΥΒΟΥ. πὶ). 

812. αὐτὸν Ἰνάχου Ἠροττηδπη. πέλας ΤὰΓ- 

818. γῆς Οδπίογ: τῆσ Μ. 

Ροϑὲ 816 νϑύϑιπι τ ρβ οχοϊἶθ8θ6 νυἱαϊὶ Ηθυτηδηη. 

Ῥδυν: γυραδιοσ Μ. 
Τυσηθθυβ: ἔτευξε δ᾽ Μ. 
ποθυ5: πέδασ Μ, ἰπ τηᾶῦρ. οἶμαι παῖδες τα. 

316. χἀΐπι Μ. 

ΧΟ. 

84. 

Χο. 

Χο. 

84. 

ΧΟ. 

84. 

Χο. 

84. 

ΧΟ. 

ΒΑ. 

ΒΑ. 

ΒΌΡΡΙΙΟΕΝ. 

χαὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ. γειρὶ φιτύει γόνον. 
τίς οὖν ὃ δῖος πόρτις εὔγεται βοός: 
ἥπαφος ἀληϑῶς ῥυσίων ἐπώνυμος. 
Διβύῃ, μέγιστον γῆς χαρπουμένη. 
τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεις: 
βῆλον δίπαιδα, πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρός. 
τὸ πάνσυφον νῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον. 
Δαναός, ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηχοντάπαις. 
χαὶ τοῦδ᾽ ἄνοιγε τοὔνομ᾽ ἀφϑόνῳ λόγῳ. 
 ΐϊγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀργαῖον γένος 
πράσσοις ἂν ὡς ᾿Δργεῖον ἀντήσας στόλον. 
δοχεῖτε δῇ μοι τῆσδε χοινωνεῖν γϑονὸς 
τἀργαῖον. ἀλλὰ πῶς πατρῷα δώματα 

λιπεῖν ἔτλητε;: τίς χατέσχηφεν τύχη; 
ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνϑρώπων χαχά. 

πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταὐτὸν πτερόν. 
ἐπεὶ τίς ηὔγει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν 
χέλσειν ἐς Ἄργος χῆδος ἐγγενὲς τὸ πρέν, 
ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων; 
τί φὴς ἱχνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν, 990 

820. ὃ Εὐριπέδης πέντε φησὶ παῖδας εἶναι Βήλου, Αἴγυπτον, Δα- 
ναόν, Φοίνικα, Φινέα, Ἀγήνορα. 

516. φιτύει ϑοδ!Γσοῦ: φυτεύει Μ. 
918 ὙΘΥΒῈΠῚ ΓΟΡῚΒ ΘΧΟΙ 1886 τηοπῖΐέ ΒίΔ]6Υ. 
ἴοστί. σχῆμα γῆς. 

922. τοῦ πατρός σόυ. 

817. τίς ϑίδηϊου: τέ Μ. 

820. βλάστημον Μ. 

885. διὰ 

Ροϑβί 
919. γῆς πέδον Βυγρθ8, 

828. ἀδελφὸς δ᾽ ϑολί!ρου: 
δ᾽ ἀδελφόσ Μ. ἐστιν Μ. πεντηχοντάπαις Ἡθδίῃ (πεντηχοντόπαις 6): πεν- 
τηχοστόπαισ Μ. 
εἰδὼς δ᾽ ΤΌΣΗΘΡΙΒ: δ᾽ εἰδὼσ δ᾽ Μ. 
τήσασ τη. 

δηΐθ ΟΟΥΥ. Μ. 

ρον ΝΜ. 

611ὰ5: χέλσειεν ΜΝ. 

πτοίουσαν ΝΜ. 

924. τοῦδ᾽ ἄνοιγε ῬΟΥΒΟΠ: τοῦ δαναοίγε Μ. 

5217. δοχεῖτε δή ΤΌΣΠΘΡαΒ: δοχεῖτέ Μ. 

381. δ᾽ ἴδοις... πτερόν ΤγποΡαΒ: δεέδοισ.. 
382. ἐπή ( ΟΥ̓. ἰῃ ἐπεῦ τισ Μ. 

925. 

920. ἀνστήσασ Μ, ἱπ τηᾶγρ. αἂν- 

829. ἀειπεῖν 

. πότε- 

398. χέλσειν ΒΟΡΟΙ- 

384. ἔγϑει μεταπτοιοῦσαν ΤΌΓΠΘΡΙΒ: ἔχει μετὰ 



τ π΄ - 

-ππαπσὄπὐπ νον σα 
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ἈΒΒΟΗΥ͂ΠΙ 

λευχοστεφεῖς ἔγουσα νεοδρέπτους χλάδους; 

ὡς μὴ γένωμαι ὃμωὶς Αἰγύπτου γένει. 

πότερα χατ᾽ ἔχϑραν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις; 

. τίς δ᾽ ἂν φίλους ὠνοῖτο τοὺς χεχτημένους ; 

, σϑένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς.. 

, χαὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή. 

πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω; 

αἰτοῦσι μὴ ᾿χδοὺς παισὶν Αἰγύπτου πάλιν. 

. βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον ἄρασϑαι νέον. 

ἀλλ᾽ ἣ δίχη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς πραγμάτων χοινωνὸς ἦν. 

αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 

πέφριχα λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρας χατασχίους. 

Ὁ. βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱχεσίου χότος. 

Παλαίχϑονος τέχος, χλῦϑέ μου 

πρόφρονι χαρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ. 

ἔδε με τὰν ἱχέτιν φυγάδα περίδρομον, 

τέ λέγεις ἐληλυϑέναι. 888. ἢ ὅτι ἀϑέμιτος γάμος; ᾧετο γὰρ αὐ- 

τὰς ἐχδεδόσϑαι ἤδη ἄλλοις ἀνδράσιν. 8839. χατ᾽ ἔχϑραν δηλο- 
᾽; ; κ Ἄν »ν ΑῚ »7Ὅ ΄ ν "»- . ΄ 

γνότι. τίς γὰρ τοὺς ἀνδρας δεσπότας ὠνοιτοὶ 8460. συνέπρασσον 

ὅμῖν, εἰ ἀρχὴν προφάσεως εἶχον. 848. τοῖς ϑαλλοῖς ἱκετηρίων 

χλάδων πεπληρωμένους. 

386. νεοδρέπτοισ χλάδοισ διῖθ οοΥΥ. Μ. 338. ρΔΥΔΡΥ ΡΒ ΡΓΔ0- 

ἔἤχαδ ἴῃ Μ. 8339 --- 341. π.}}186 Ῥουβομϑγατα ποίδο ἴῃ Μ. 399. 

ὥνοιτο Μ. 840. μεέξων δἃηΐθ ΟΟΥΤ. Μ. 341. γ᾽ Τυγπθθιβ: τ᾽ 

ΒΌΡΓΑ Πἰ 08 ΠῚ τη. 842 --- 847. ραγαρυδρῃὶ ργδθῆχδο ἰη Μ. 348. 

ῥῬχδοὺς ϑομαοίζ: ᾽χδῷσ Μ. 844. ἄρασϑαι Βοθοτί6]18: αἔρασϑαι (δο- 

οθηΐα " ΒΌΡΟΙ ρα 6τ830) Μ. 846. χοινωνὸς ϑορμίδημδβ: χοινὸσ (ὸσ ἴῃ 

᾿τυγὰ) Μ. 847. πόλεος... ἐστεμμένην ΤΟχπθοῦυΒ: πόλεωσ. . ἐστεμ- 

μένη Μ. 848 84. ΠΌ1186 Ῥουβοπϑγιμι ποίδθ ἱπ Μ. 848, πέφριχα 

ἘΟΡοτίο 5: πέφυχα Μ. λἀεύσων Μ. τάσδ᾽ ἕδρασ ὙΥἱοϊοτίυ8: τὰσ δέδρα 

Μ. 860. τόχοσ Μ, τιυΐ. ἰῃ τέχοσ τη. 8562. με τὰν ϑίορμδηαβ: μέ- 

γαν Μ. ἱχέτην τηυί. 'π ἑχέτιν Μ. 

ΒΌΡΡΙΠΙΟΕΞ, 

λυχοδίωχτον ὡς 

δάμαλιν ἂμ πέτραις 

ἠλιβάτοις, ἵν᾽ ἀλχᾷ 

πίσυνος μέμυχε 

φράζουσα βοτῇρι μόχϑους, 

ὁρῶ χλάδοισι νεοδρόποις χατάσχιον 

ναύονϑ᾽ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

εἴη δ᾽ ἄνατον πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἀστοξένων, 

μηδ᾽ ἐξ ἀέλπτων χἀπρομηϑήτων πόλει 

νεῖχος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις. 

απέϊοίν. 1. ΧΟ. ἴδοιτο δῆτ᾽ ἄνατον φυγὰν 

ἱχεσία θέμις Διὸς χλαρίου. 

σὺ δὲ παρ᾽ ὀφψιγόνου μάϑε γεραφρόνων " 

ποτιτρόπαιον αἴ- 

δόμενος οὖν περ 

ἱεροδόχα ϑεῶν λή- 

ματ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρὸς ἁγνοῦ. 

ΒΑ. οὔτοι χάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι 870 

866. τῇ τοῦ ὄρους. 8561. τῷ ἑαυτῆς βοτῆρι σημαένουσα τοὺς 

διωγμούς. 858. ὁρῶ ὅμιλον ϑεῶν ἐστεμμένων ἱκετηρίαις. 586θ0. 

τῶν νῦν μὲν ξένων, πρώην δὲ συνημμένων τῷ ἄστει. 862 (ἱπΠ|0 

368). τὴν μὴ ἐπὲ βλάβῃ τινὸς γεγονυῖαν. 864. παντάπασι κληροῦν- 

τος χαὶ χραζοντος:. 365. παρ᾽ ἐμοῦ τῆς νεωτέρας ὃ γέρων. 86684. 

οὐ πτωχεύσεις. 868. οἱ ϑεοὶ δέχονται τὰ ἀπὸ ἀνδρὸς ἁγνοῦ ἱερά. 

810. οὐ πρὸς τὴν ἑστίαν τῶν ἐμῶν δωμάτων" ἀντὶ τοῦ οὐκ ἰδέᾳ πρὸς 

ἐμὲ ποιεῖσϑε τὰς ἱκεσίας, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν. 

368. λυχοδίωχτον Ἠδητηδηη: ἀευχόδιχτον Μ. 9564. ἀμπέτραισ (ετ 

ἰπ τᾶ8) Μ. 866. ἠλιβάτοις ἵν’ ὙΔΙΟΚοπατῖαΒ: ἠλιβάτοισιν Μ. ϑ8ῦθ5ᾳ. 

μέμυχε φράξου | σα ΝΜ. 3567 ἀοΙοί Βοίμβ. 868. ῬΑΙΆΡΤΔΡΠῸΒ ΡΓδἂθ- 

ἔχα ἰῃ Μ. χἀλάδοισιν, 6τΆ80 ν, Μ. 869. ναύονϑ᾽ Βοτὶρβὶ: νέονϑ᾽ Μ. 

8608. δῆτ᾽ ἄνατον Ῥαυν: δῆτα τὰν ἄνατον Μ. 86654ᾳ. σοπίυποίοβ 

δαροῖ Μ. 867. εὐπορεῖς ΟΟῊἨΗδυρί. 868. ἑεροδόχων Βα ΘΓ. 

86854. λήμματ᾽ ΤΌγΠΘΡαΒ. ἴοτί. ἑροδόχων ϑεῶν λαίγματ᾽ (ΗΘΒγοῖι. ἀαέ- 

γματα" πέμματα ἱερά, ἀπάργματα). 870 ---447. ῬΙΑΡΤΑΡΙΐ8 ΥἱΟ68 ΡΘΓ- 

ΒΟΒΔΙΌΠΙ ποίδὲ Μ ρῥγδϑίου 392, υδὶ πὰ]}]ὰ ποίδ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ἐμῶν. τὸ χοινὸν δ᾽ εἰ μιαένεται πόλις, 

ξυνῇ μελέσϑω λαὸς ἐχπονεῖν ἄχῃ. 

ἐγὼ δ᾽ ἂν οὐ χραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος, 

ἀστοῖς δὲ πᾶσι τὠνδὲ χοινώσας πέρι. 

δέν. 2. ΧΟ. σύ τοι πόλις, σὸ δὲ τὸ δήμιον, 

πρύτανις ἄχριτος ὦν, 

χρατύνεις βωμόν, ἑστίαν γϑονός, 

μονοψήφοισι νεύμασιν σέϑεν, 

μονοσχήπτροισι δ᾽ ἐν ϑρόνοις γρέως 

πᾶν ἐπιχραίνεις" ἄγος φυλάσσου. 

ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγχότοις, 

ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐχ ἔγω βλάβης ἄτερ. 

οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὗφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτάς. 

ἀμηχανῶ δὲ χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει φρένας 

δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε χαὶ τύχην ἑλεῖν. 

απέϊοίν. 3, ΧΟ. τὸν ὑφόϑεν σχοπὸν ἐπισχόπει, 

φύλαχα πολυπόνων 

βροτῶν, οἷ τοῖς πέλας προσήμενοι 

δίχας οὐ τυγχάνουσιν ἐννόμου. 

μένει τοι Ζηνὸς ἱχταίου χότος 390 

811. εἰ δὲ τὸ χοινὸν μιαένεται, ὅ ἐστιν ἣ πόλις. 816. ἀνυ- 

πεύϑυνος. 881. ἐχϑροῖς. 88. χαὲὶ τοῦ συμφέροντος ἐπιτυ- 

χεῖν. 3886544. τὸν ξένιον καὶ ἱκέσιον Δέα τὸν φύλακα τῶν ἀτυχούν. 

των, οἵτινες τοῖς πέλας προσιξάνοντες οὐ μεταλαμβάνουσι τῆς δίχης, 

ἀλλ᾽ ὑπερορῶνται. 890. τοῖς ϑρήνοις τῶν πασχόντων συμμαχεῖ 

ὃ τοῦ Διὸς γόλος. 

871. ἐμὸν Μ, ἐμῶν τι. 372. ἐχπονεῖν Τυϊηθθυβ: ἐχπνοεῖν Μ. 

879. πάρος ϑορμίδηυβ: παραχροσ Μ. “--- ἀστοῖς. . τῶνδε ϑοδΙ σου: ἀσ. 
τῶν. . τοῖσδε Μ. 9578. νεύμασι Μ. 379. ϑρόνοις Ῥαὺὰν (ϑρό- 
νοίσι ϑορῖδπι8): γρόνοισι Μ. 880. ἄγος ΒοΡοΥίΘ 8: ἄλγοσ Μ. 

885. μἣ δράσαι τε ΒοΟΒοΥΘΙ]ὰ5: μηδράσητε Μ. 886. ἐπισχόπει Βο- 
ὈΟΓΘΙ]ὰ5: ἐπισχοπεὶ Μ. 

ΞΌΡΡΙΠΟΕΗ. 

δυσπαραϑέλχτους παϑόντος οἴχτοις. 
Ὺ μην - ᾿ ΆΝΤΣ ΄ εἰ τοι χρατουσι παῖδες Αἰγύπτου σέϑεν 

νόμῳ πόλεως, φάσχοντες ἐγγύτατα γένους 
εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀντιωϑῆναι ϑέλοι: 
δεῖ τοί σε φεύγειν χατὰ νόμους τοὺς οἴχοϑεν, 896 
ὡς οὐχ ἔχουσιν χῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ. 
μή τί ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος 
χράτεσιν ἀρσένων. ὕπαστρον δέ τοι 
μῆχαρ ὁρίζομαι γάμου δύσφρονος 
φυγαί. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίχαν 
χρῖνε σέβας τὸ πρὸς ϑεῶν. 
οὐχ εὔχριτον τὸ χρῖμα" μή μ᾽ αἱροῦ χριτήν. 
εἰ Ἀ Ἁ ’ 3 »ν Ὁ ᾿΄'ἅ ’ εἶπον δὲ χαὶ πρίν, οὐχ ἄνευ δήμου τάδε 
πράξαιμ᾽ ἄν, οὐδέ περ χρατῶν, καὶ μή ποτε 

ν Ρ᾿ ,’ ν ΄’ Ἁ Ἁ - ΄ . εἰπῦῦὴῇἡ Λεώς, εἴ ποὺ τι χαΐ ἴῃ τοῖον τύῦγοι 40 

ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν. 
απέϊοέν. ὃ. ΧΟ. ἀμφοτέρους ὁμαέμων τάδ᾽ ἐπισχοπεῖ 

Ζεὺς ἑτερορρεπής, νέμων εἰχότως 
Ὺν Ἁ -Ὁ σ »] 5» ΄ ἄδιχα μὲν χαχοῖς, ὅσια ὃ ἐννόμοις. 
τί τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου ῥεπομένων μεταλ- 410 

898. τὴν δὲ τοῦ γάμου μηχανὴν ὁριοῦμαε τοῖς ἄστροις" ἀντὲ τοῦ 
μηχανήσομαι φεύγειν δι᾽ ὁδοῦ μαχρᾶς τὸν γάμον. οἱ γὰρ μακρὰν 
ὁδὸν φεύγοντες δι᾽ ἄστρων σημαίνεσϑαι ἔλεγον. 408. αὐτὸς ἐπεέ- 
ἡγήσατο τέ ἐστιν ἑτερορρετής. 410. εἰ ὁ Ζεὺς τὸ ἔσον φυλάτ- 
τει, τέ ἀπορεῖς συμμαχῆσαι τῷ Διί; 

891. δυσπαραϑέλχτους ΒαγροΒ: ὥ δυσπαρϑέλχτοισ (ἢ πᾶ. δυσπαρ- 

ϑενήτοισ τὴ Μ. 994. τές Ὑὶιοίογίαϑ: τέσδ᾽ ΝΜ. ϑιλοε ΜΝ. 395. ἔοσί. 
σ᾽ ἐλέγχειν. 997. ὁποχεέριος ΒΟΒοΟΙίΘΙ]π5: ὑπὸόχέριοσ Μ. 400. 
φυγάν ἨρδίΗ. 406. τύχοι ῬοΥβοη: τυχϑῆ Μ. ἔοτί. εἴ πού τι ϑάτε- 
βον τύχοι, 5ἰαυϊάθημ) χαὶ μὴ τοῖον οΧ ἰηοΓΡΥθίδιηθηΐο οχΐαπη τἱαθίαγ. 
400. ἐπήλυδας ΒΟθοΥίΘΙ]ὰ5: εἰπήλυδασ Μ. 407. ἔογί.. νοήμων. 408. 
ἑτερορεπὴσ δἃπία οοΥΥ. Μ. 409. ἴοτί. ἔλλερα μὲν (εἴν. Ηθδβγοῖ. ἕλλερα" 
ἐχϑρά, πόλεμια, ἄδιχα). αἴσια δ᾽ ὙΥΕ1!. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

γεῖς τὸ δίχαιον ἔρξαι; 

δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου 

δίχην χολυμβητῆρος ἐς βυϑὸν μολεῖν 

δεδορχὸς ὄμμα, μηδ᾽ ἄγαν φνωμένον, 

ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει, 

αὐτοῖσί δ᾽ ἡμῖν ἐχτελευτήσει χαλῶς, 

χαὶ μήτε δῆρις ῥυσίων ἐφάφεται 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας 

ἐχδόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν 

βαρὸν ξύνοιχον ϑησόμεσϑ᾽ ἀλάστορα, 

ὃς οὐδ᾽ ἐν Ἅιδου τὸν ϑανόντ᾽ ἐλευϑεροῖ.. 

μῶν οὐ δοχεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου; 

φρόντισον χαὶ γενοῦ 

πανδίχως εὐσεβὴς 

πρόξενος, 
Ἁ γᾺ Ἃ -΄ δῶ 

τὰν φυγάδα μὴ προῦῳς, 

τὰν ἔχαϑεν ἐχβολαῖς 
ΓῪ , ᾽ ; ἐὴ Ὁ 

δυσϑέοις ὀρμέναν 
" »ν" ἘΝ. ) Ὁ ΕΝ Σ 

απἰϊοίν. 4. μηϑ΄ τῆς μ ἐξ ἑδρᾶν 

πολυϑέων ῥυσιασ- 

ϑεῖσαν, ὦ 
- , ν ϑ ᾿ 

πᾶν χράτος ἔγων γϑονὸς. 

γνῶϑι δ᾽ ὕβριν ἀνέρων, 

χαὶ φύλαξαι χύτον. 

412. δεῖ δὴ εἰς βυϑὸν μολεῖν φροντίδος βαϑείας σωτηρίου, οὗ 

χὴν χολυμβητῆρος. τοῦτο δὲ τοῖς σπογγοτόμοις συμβαίνει, τὸ πόρ- 

ρωϑεν σχοπεῖν καὶ περιβλέπεσϑαι. 4117. ἀντὶ τοῦ ἱκετέδων. 480. 

σημείωσαι. 497154. διωγμοῖς ἀϑέοις. 484. τὸν τοῦ Διός. 

414. ὠνωμένον ϑ ᾽ν] ηἶα8: ὠνωμένων Μ. 430. ϑησόμεσδ᾽ ΥἱἹο- 

ἰοτίυβ: ϑησόμεϑ᾽ Μ. 421. ὃς οὐδ᾽ ἐν ϑίορμδπαβ (οὐδ᾽ ἐν Ὑ᾽ο ΟΥ 8): 

ὧσ οὐδὲν Μ. 422. δοχεῖ δεῖν ΤΌΣΠΘΟΡΙΒ: δοχεῖν δεῖ Μ. 428, 

ὁρμέναν ῬαυΥ : ὁρόμέναν Ν. 434. ϑεῶν τ᾽ ἄλευαι χότον ἨοὶΠΙΒΟΘίΒ. 

ΒΞΌΡΡΙΊΙΟΘΕ. 

μή τι τλῆῇς τὰν ἱχέτιν εἰσιδεῖν 
»] Ἁ ’ ΄ ἀπὸ βρετέων βίᾳ 

δίχας ἀγομέναν 

ἑἱππηδὸν ἀμπύχων 

πολυμίτων πέπλων τ᾽ 
Ἁ 2 - ἐπιλαβθὰς ἐμῶν. 

απέϊείν. ὅ. ἴσϑι γάρ, παισὶ τάδε χαὶ δόμοις, 

ὁπότερ᾽ ἂν χτίσης, 

μένει ἄρ᾽ ἐχτίνειν 

ὁμοίαν ϑέμιν. 

τάδε φράσαι δίχαι- 

α Διόϑεν χράτη. 

χαὶ δὴ πέφρασμαι" δεῦρο δ᾽ ἐξοχέλλεται" 

ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσϑαι μέγαν 
πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγχῃ" χαὶ γεγόμφωται σχάφος 
στρέβλαισι ναυτιχαῖσιν ὡς προσηγμένον. 

ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ χαταστροφή. 
χαὶ χρημάτων μὲν ἐχ δόμων πορϑουμένων 
ἄτην γεμίζων χαὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμου 

48654. παρὰ βούλησιν τῆς δίκης. 488. ὡς ἵππον τῆς ἄμπυχος 
ἑλχομένην. 440. τὰς ἐπιλήψεις τῶν πέπλων μου. 441. λεέπει 
τὸ ὅτι. -- (440) ἀπὸ χοινοῦ τὸ μὴ τλαΐέης ἰδεῖν. 444. δέκαιόν 

ἐστιν ἀποδιδόναι ὁμοίαν δίκην" »αἴκε πάϑῃ τά χ᾽ ἔρεξε, δέκη δ᾽ 
ἐϑεῖα γένοιτος (Ηο5ἰοά. ἔν. 217 6... 447. οὕτως ἀποβαΐίνει. 448, 
ἢ τοῖς ϑεοῖς, ἢ τοῖς Αἰγυπτιάδαις. 468. τοῦ Διὸς ἐμπιμπλῶντος 
καὶ γεμέζοντος ἄτης τὸν γόμον. 

486. τλῆς τὰν Ῥαῦν : τ᾽ ἀαΐσταν Μ. ἴῃ τηδγρ. ξτ οἶμαι μητι τλαίησ 
τὰν ἱχέτιν τα. τλᾷς ὙΥ ΘΙΔΈ ΘΓ. 438. ἱππηδὸν ΟΟΥΤ. ΟΧ ἱππηδών Μ. 
439. πολυμέτων ΤΌΤΠΘΡΙΒ: πολυμήτων Μ. 442. ὁποτέραν Μ. 448. 
μένει ἄρ᾽ ἐχτίνειν ΑὈΤΘΒΟΗ: μενει δρειχτεένειν Μ. 444. ἀντέρροπον 
ϑέμιν Ἠρίτηβορίῃ. 445. δίχαια | Μ. 447. ῬΔΥΔΡΥΔΡΗΙΒ ργδθῆχ 
ἴῃ Μ. 448, βου θοπάσμη ἄρασϑαι αἱ 844. 400. 5ου] θοπάστῃ ναυ- 
τιχαῖσι προσπεπηγμένον. 452. γρήμασι Μ, ἴῃ τιᾶτρ. γρημάτων τι. 
468. γεμέξων ΟΧ 5080]. βοδί!ίσοῦ: γε μείζω Μ. Ὑοίϑαπι βϑοϊπάϊ Πἰπηᾶογέ. 
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γένοιτ᾽ ἂν ἄλλα χτησίου Διὸς ἡ Νῶ 

χαὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ χαέρια, 

γένοιτο μύϑου μῦϑος ἂν ϑελχτήριος, 

ἀλγεινὰ ϑυμοῦ χάρτα χινητήρια. 

ὅπως δ᾽ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται, 

δεῖ χάρτα ϑύειν χαὶ πεσεῖν γρηστήρια 

ϑεοῖσι πολλοῖς πολλά, πημονῆς ἄχῃ. 

ἢ χάρτα νείχους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι" 

ϑέλω δ᾽ ἄιδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς χαχῶν 

εἶναι" γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν. 

ΧΟ. πολλῶν ἄχουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων. 

ΒΑ. ἤχουσα, χαὶ λέγοις ἄν" οὔ με μοήγεναι. 

ΧΟ. ἔχω στρόφους ζώνας τε, συλλαβὰς ἜΠΗ 

ΒΑ. τύγαν γυναιχῶν ταῦτα συμπρεπῇ πέλοι. 

ΧΟ. ἐχ τῶνδε τοίνυν, ἔσϑι, μηχανὴ χαλή. 

ΒΑ. λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηρύσασ᾽ ἔσῃ. 

ΧΟ. εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσεις στόλῳ 

ΒΑ. τί σοι περαίνει μηχανὴ συζωμάτων;: 

ΧΟ. νέοις πίναξιν βρέτεα χοσμῆσαι τάδε. 

455. ἀντὶ τοῦ γλώσσης τοξευσάσης, ὅ ἐστιν εἰπούσης. 3 460. 

τῆς προσδοκωμένης πημονῆς ἄκη. 461. περῦλενονα προ ἐκτὸς 

ἔσομαι τοῦ νεέίχους ϑεοῖς ὑπηρετῶν. 462. μάντις ἀποβαὴν φαῦ- 

λος. 4606. τὰς στροφὰς τῶν ζωνῶν. 412. χαινοις ἀνάνῆμιονν 

τὰ ἀγάλματα τῶν ϑεῶν χοσμήσω. λέγει δὲ ὅτι μετεωρήσω ἐμαυ- 

τὸν (ἐμαυτὴν ῬΑ]6γ) τῇ ἀγχονῇ. 

456. ϑελχτήριος ΤΟΣΠΟΡαΒ: ϑελχτηρίοισ Μ. 457. βοοϊυαϊι κμκτη 

4658: ὁμαίμων Μ, ὁμαῖμον τα. 461 ροβὲ 461 βυῦτῃ Ἰοσαπα ΒδὈθί. ι ἧ πν 

Π0}18 ῬΘΥΒΟΠΔΘ ποίδ ἰῃ Μ. 468 --- 4706. ΡΔΡΔΘΤΆΡΕΙ αβναψσθῃ ἱμ Ν, 

πἰβὶ αυοᾶ 46754., 471 ποία ΟἸἾ888. 466. στρόφους βολΙῖροΓ: στρό- 

βουσ Μ. 4601. τάχ᾽ ἂν ΜΑΓΟΚΒΟΒΘΗ͂ΘΙ. βου θοπάσπι ενσηριοῦαα ᾿ 468. 

χαλή Τυσχποθυβ: χαλεῖ Μ. 409. λέξον Μ. ἤηρύϑαν Μοΐποκο: νον 

ϑεὶσ Μ. ἔσης ταβατα ἴροϊξ τὰ χ ἔστη (3). 470. ὅὁποστήσεις ὙΥ̓́ΘΙΙΔΌΘΓ: 

ὑποστήσει Μ. 

ΞΌΡΡΙΙΟΕΒ. 

αἰνιγματῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον. 
. ἐχ τῶνδ᾽ ὅπως τάχιστ᾽ ἀπάγξασϑαι ϑεῶν. 
ἤχουσα μαστιχτῆρα χαρδίας λόγον. 
ξυνῆχας" ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. 

. χαὶ μὴν πολλαχῇ γε δυσπάλαιστα πράγματα, 
χαχῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται" 
ἄτης δ᾽ ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον 
τόδ᾽ ἐσβέβηχα, χοὐδαμοῦ λιμὴν χαχῶν. 
εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐχπράξω χρέος, 
μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον " 
εἰ δ᾽ αὖϑ᾽ ὁμαίμοις παισὶν Αἰγύπτου σέϑεν 
σταϑεὶς πρὸ τειγέων διὰ μάχης ἥξω τέλους, 
πῶς οὐχὲ τἀνάλωμα γίγνεται πιχρόν, 
ἄνδρας γυναιχῶν εἵνεγ᾽ αἱμάξαι πέδον - 
ὅμως δ᾽ ἀνάγχῃ Ζηνὸς αἰδεῖσϑαι χότον 
ἱχτῆρος" ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος. 
σὺ μέν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, 
χλάδους τε τούτους αἶῴ᾽ ἐν ἀγχάλαις λαβὼν 
βωμοὺς ἐπ’ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 
ϑές, ὡς ἴδωσι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέχμαρ 
πάντες πολῖται, μηδ᾽ ἀπορριφϑῇ λόγος 

414. ἐξήρτημαι τῶν ϑεῶν. 416. ἤχουσα λόγον χαρδέας 
δηχτικόν. --- (ἴῃ ἱπὰ ραρὶπα Βουρίαπ) μαχεστῇρα ἰόν. 411. 
δυσμεταχεέριστα. ---- ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤκουσα. 482. ἀνυπέρβλητον. 
486. τὸ πτῶμα τῶν σωμάτων. 488. ὁ τούτου φόβος μέγας ἐσ- 
τὶν ἐν βροτοῖς. 

478. ἀλλ᾽ ἁπλῶς ΑΡτΟΒΟΝ: ἀλλὰ πῶσ Μ. 4715. μαστιχτῆρα Αυ- 
ΓαΐαΒ: μαχιστῆρα Μ. 471. πὰ}}ἃ ῬΟΥΒΟΠμδΘ ποίᾶ 'ἰπ Μ. χαὲ πολ- 
λαχῇ γε ΤΌΣΠΘΡαΒ, ἔοτί. χοὺ τῇ μέν, ἡ δ᾽ οὐ, 480. ἐσβέβηχα ϑραδη- 
Βοΐπη (ἐσβέβηχε ΤΌγπΘΡα8): ἐσέβηχα Μ. 485. ὁμαέμοις ΤΌΣΠΘΡαΒ: 
ὁμαίμουσ Μ. 4860. οὔνεγ᾽ Μ. 489. ῬΔΙΓΑΡΥΔΡἢΙΒ ργδθῆχα ἴῃ Μ, 
σοῦ ὙΘΙΙΔΌΟΥ (ον. Η65. σοῦ" ἔϑι, δρμα). νυν ΜϑοΒτΩΐαΐ. 498. φό- 
γος Οοπίηρίοηῃ. 
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ἐμοῦ" χατ᾿ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος ῥεώς, 

χαὶ γὰρ τάχ᾽ ἄν τις οἰχτίσας ἰδὼν τάδε 

ὕβριν μὲν ἐγϑήρειεν ἄρσενος στόλου, 

ὑμῖν δ᾽ ἂν εἴη δῆμος εὐμενέστερος " 

τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 

πολλῶν τάδ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμένα, 

αἰδοῖον εὖ ῥέοντα πρόξενον λαβεῖν. 

ὀπάονας δὲ φράστοράς τ᾽ ἐγχωρίων 

ξύμπεμφον, ὡς ἂν τῶν πολισσούχων ϑεῶν 

βωμοὺς προνάους χαὶ [πολισσυύχων] ἕδρας 

εὕρωμεν, ἀσφάλεια δ᾽ ἦ δι᾿ ἄστεος 

στείγουσι" μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος φύσις. 50 

Νεῖλος γὰρ οὖχ ὅμοιον ᾿νάχῳ γένος 

τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑράσος τέκῃ φόβον" 

χαὶ δὴ φέλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὅπα, ι. 

στείγοιτ᾽ ἄν, ἄνδρες" εὖ γὰρ ὃ ξένος Δεγέει" 
: ρος πκοδν 

ἡγεῖσϑε βωμοὺς ἀστιχούῦς, ϑεῶν ἕδρας 510 

χαὶ ξυμβόλοισιν οὐ πολυστομεῖν χρεὼν 
»ν ’; » ΄ Ἣν 

ναύτην ἄγοντας τόνδ᾽ ἐφέστιον ϑεῶν. 

494. τοὺς γὰρ ἄρχοντας ἐν ταῖς τοιαύταις αγυύνοσννν “Ὁ 

αἰτιᾶσϑαι ὃ λαός. 498. ὡς χαὶ πρὸς τὸν εὖ ἔχοντα ὁ φὲ ὄνος 

ἕρπει (ὡς »καὶ πρὸς τὸν ἔχονϑ᾽ ὃ φϑόνος ἕρπεικ ὁχ ὅϑ0ρ!ι. ΑἹ. 10] 

Π4Υ]65). 501. τοὺς φράσοντας (φράσσοντας Τὴ). ; 605. φὰχ 

ὅμοιοι τοῖς ἐγχωρίοις ἐσμέν, ὥστε λαϑεῖν. »-: μὴ ὑεῖς 

μόνος ἀπελϑεῖν φοβηϑῶ ὑπό τινος. 510. τοὺς κατὰ τὰς ἑὸρας 

τῶν ϑεῶν. 511. τοῖς συντυγχάνουσιν. 

495. οἰχτίσας ἰδὼν Ἠοτιπᾶπη: οἶχτοσ εἰσιδὼν ΝΜ. 409. η.}18 φῇ 

Βόη80 ποίἃ ἰπ Μ. 500. εὖρ᾽ ἐοντα Μ, εὖ ῥέοντα τη, εὑρεϑέντα Ῥοτ- 

Ἵ : ξ 8. πολισ- 
50}, ἴοτί. εὐϑενοῦντα. πρόξενον ΟΔΗΙΟΓ: προσ ξένον Μ. δ0 

σούχους (01. ἰῃ πολισσούχων Μ. 604. ἀσφάλεια δ᾽ ἦ δι’ Τυγηθθυϑ: 

ἀσφαλείασ δὲ δι᾽ Μ. ἐ ῬΙΒνΑ͂Ν Μ' (βΌΡΟΥΒΟΙ. πη). 609. ΡΔΓΔΘΤΆΡΠΙΒ ᾿ς 

ἔἤχα ἰῃ Μ, ἰίθπη δὅ18, δΙ1ὅ. 510. ἀστιχούς Τυτηθῦυθ: ἀστέχτουσ δὶ. 
᾽ : : πῸΣ 

511. ξυμβολοῦσιν ΑΘ ΚΟΠΑΙΙΒ. 512. βου θοπᾶππι νυἱἀθίασ ναυστὴρ΄. 

ΞΌΡΡΙΙΟΕ. 

τούτῳ μὲν εἶπας, χαὶ. τεταγμένος χίοι" 
ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ; ποῦ ϑράσος νέμεις ἐμοί: 
χλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου. 
χαὶ δῇ σφε λείπω, γειρία λόγοις σέϑεν. 
λευρὸν χατ᾽ ἄλσος νὺν ἐπιστρέφου τόδε. 
χαὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με: 
οὔτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομεν. 
ἀλλ᾽ εἰ δραχόντων δυσφρόνων ἐγϑίοσιν ; 
εὔφημον εἴῃ τοὔπος εὐφημουμένῃ. 
οὔτοι τι ϑαῦμα δυσφορεῖν φόβῳ φρενός. 
ἀεὶ δ᾽ ἀνάχτων ἐστὶ δεῖμ᾽ ἐξαίσιον. 
σὺ χαὶ λέγων εὔφραινε χαὶ πράσσων φρένα. 
ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν γρόνον ἐρημώσει πατήρ. 
ἐγὼ δὲ λαοὺς συγχαλῶν ἐγχωρίους 
πιετω, τὸ χοινὸν ὡς ἂν εὐμενὲς τιϑῶ. 

χαὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα γρὴ λέγειν. 
πρὸς ταῦτα μίμνε χαὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 
λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν. 
ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι" 
πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο χαὶ τύχῃ πραχτήριος. 

δέν, 1. ΧΟ. ἄναξ ἀνάχτων, μαχάρων 

μαχάρτατε χαὶ τελέων 

514. ἀντὶ τοῦ ποῦ παραγενομένης μου τὸ ϑράσος νέμεις; 6518. 
τὸ πᾶσρ βατὸν καὶ μὴ ἱερόν. 619. πτερωτῶν δρακόντων. 

610 ---δ25. π}]86 ῬΘΥΒΟΠΔΓΠ ποίδρ ἴῃ Μ. 516. γεειρία ὙΔΙΟΚΟΠδ- 
ΤῖυΒ: χειρὲ χαὲ Μ. 617. ἐπιστρέφου ΒοΡοτίθ]15: ἐπιστρέφω Μ. 618. 

βέβηλον ἂν ἄλσοσ ΝΜ (ΟΟΥΥ. πὶ), βέβηλον ἂν πέδον ὙΥ οἷ]. δ]19. ἁρπαγαῖς 
ΤΌχΠΘθαΒ, ἁρπαγαῖς σ᾽ ῬοΥβοη: ἅρπαγεσ Μ. ὅ28. ἀεὶ γυναιχῶν Τὐπποοᾶ. 
24 φρένὰ Ἠθδίμ: φρενέ Μ. δ25. ἴοτί. δαρὸν παῖδ᾽ ἐρημώσει. 627 
---δ29 ἴῃ ΤηΔΥρ. ΒΡ] ουἱέ πὰ. 621. χίέω Ζαῖδδβ, ἴοτί. πατῶ. δ28. 
ποῖα ΘΟΙΓΘΟΙΟΥ ἰπ Ο: τοῖα Μ. 91. πορσυνῶν ἨθδίΝ: πορσύνων Μ. 
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τελειότατον χράτος, ὄλβιε Ζεῦ, 

πιϑοὺ τε χαὶ γενέσϑω 

ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας" 

λέμνᾳ δ᾽ ἔμβαλε πορφυροειδεῖ 

τὰν μελανόζυγ᾽ ἄταν. 

αηἰϊοίγ. 1. τὸ πρὸς γυναιχῶν ἐπιδὼν 

παλαίφατον ἁμέτερον 

γένος φιλίας προγόνου γυναιχὸς 

νέωσον εὔφρον᾽ αἶνον, 

γενοῦ πολυμνῆστορ ἔφαπτορ ᾿Ϊοῦς " 

Δίας τοι γένος εὑχόμεϑ᾽ εἶναι 

γᾶς ἀπὸ τᾶσδ᾽ ἔνοιχοι. 

παλαιὸν δ᾽ εἰς ἴχνος μετέσταν 

ματέρος ἀνϑονόμους ἐπωπάς, 

λειμῶνα βούχιλον, ἔνϑεν ᾿Ιὼ 

οἴστρῳ ἐρεσσομένα 

φεύγει ἁμαρτίνοος, 

πολλὰ βροτῶν διαμειβομένα 

φῦλα, διχῇ δ᾽ ἀντίπορον 

γαῖαν ἐν αἴσᾳ διατέ- 

537. καταπόντωσον αὐτῶν τὴν ὕβριν. -- ἀντὶ τοῦ δικαίως. 

589. τὴν ναῦν ἐν ἧ βλαβήσονται. 541. πολυβόητον. 68. 

ἀνανέωσον τὴν φήμην ὅτι σοῦ ἐσμεν. 544. πολλὴν μνήμην ἔχων 

γενοῦ ἐφάπτωρ τῆς Ἰοῦς. δ46. τῆς δίας Αἰγύπτου, τῆς τοῦ 

Διὸς ἱερᾶς γῆς. 541. εἰς Ἄργος. 548. χκατανομάς. 549. 

ἔνϑα ἐχιλοῦτο ἣ βοῦς καὶ ἤσϑιεν. δδ0. ἐλαυνομένῃ (61... δ6Ι. 

ἀντὶ τοῦ μανεῖσα. 558. ᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην. 664. ἐν εἷ- 

μαρμένῃ. 

686. πιϑοῦ. ϑίδηϊογ: πεΐϑου Μ. καὶ γένει σῷ Βομαθίζ. ὅ88. 

λέμνα« τααί. ἰπ λέμναε οἱ πορφυροειδεῖ ΟΟΙΤ. ΟΧ -- Ν. 640. ἴοσί. 

τὸ προστρόπαιον δ᾽ (τὸ προστροπαίων γ᾽ ΗἩΥο885). 644. πολυμνῆσ- 

τορ Ἠοττηᾶπη: πολυμνήστωρ Μ. -- ἔφαπτορ ἸΠΔΓΡῸ ΑΒΚΚΘΥΠ: ἐφάπτωρ 

Μ. 5456. Δῖον Βαί]οΥ. 546. τᾶσδ᾽ ἀπὸ γᾶς μέτοιχοι ᾿ΤΓΟΟΓΠΙΘΓ. 

δδῶ. πόλλ᾽ ἀνδρῶν Μοῖποκθο. 

ΞΌΡΡΙΙΟΒΒ. 

μνουσα πόροδ χυματίαν ὁρίζει. 
ατίϊοίν. 2. ἰάπτει δ᾽ ᾿Ασίδος δι᾿ αἴας 

μηλοβότου Φρυγίας διαμπάξ, 
περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ ἡυσῶν 
ΔΜόδιά τε γύαλα 

χαὶ δι᾿ ὅρων Κιλέχων 

Παμφύλων τε διορνυμένα 
γᾶν ποταμοὺς ἀενάους 

χαὶ βαϑύπλουτον γϑόνα χαὶ 
τᾶς ᾿ἡφροδίτας πολύπυρον αἶαν. 

ἱχνεῖταε δ᾽ εἰσιχνουμένου βέλει 
βουχόλου πτερόεντος 

δϊον πάμβοτον ἄλσος, 

λειμῶνα χιονόβοσχον, ὅντ᾽ ἐπέρχεται 
Τυφῶ μένος, 
ὕδωρ τὸ Νείλου νόσοις ἄϑιχτον, 

μαινομένα πόνοις ἀτέ- 

μοις ὀδύναις τε χεντροδα- 

δδδ. τὸν βόσπορον. δδθ0. λείπει ὃ καί. ὅθ4. Φοινέχην᾽ 
ἣν ἱερὰν ᾿Δφροδέτης φησὶ διὰ βέβλον καὶ λέβανον (γογθα διὰ βέθλον 
χαὶ λίβανον δὰ βαϑύπλουτον 6608 ϑρθοίδτο νἱἀοπίαγ Ῥα]οίο). δθ5. 
ἱκνεῖται δὲ δῖον πάμβοτον ἄλσος, τοῦ οἴστρου τῷ κέντρῳ αὐτὴν δια- 
τρυπῶντος. δθ06. τοῦ μύώωπος. 667. τὴν Αἴγυπτον. 5608. 
φασὶ γὰρ λυομένης χιόνος παρὰ ᾿Ινδοῖς πληροῦσϑαι αὐτόν. 570. 
λέγεται γὰρ ὃ ἀὴρ κουφότερος εἶναι. ἐπεξηγήσατο δὲ τί ἐστι τὸ 
μένος τοῦ Τυφῶ, εἰπὼν τὸ ὕδωρ τοῦ Νείλου. 

δδθ0. δ᾽ ᾿Ασίδος ΤΟτηθραβ: βασίδοσ Μ. δῦ8. ωυσῶν ΤΌΣΠΘΡΙΒ: 
μουσῶν Μ. 59. Πύόδια ΤΌΣΗΘΡΙΒ: ἀλύγια Μ. τ᾽ ἂγ γύαλα Ηρττηδπη. 
ὅ00. ὅρων 6 ἷἰπ τιδιρίπο: ὁρῶν Μ, ΟΟΥΥ. ἱπ ὄρων τὰ (ὁρῶν Ὁ 6). ὅθ]. 
τε Ἠρδίῃ: τε γένη Μ. δ02. γᾶν ΒοΙΐρδὶ: τὰν Μ. ποταμοὺς Ὁ: πο- 
ταμοὺσ δ᾽ Μ. δ64. τὰν Ἡργτηδηη. ᾿Αφροδίτας ΤΣπθθαυΒ: ἀφροδίέτησ 
Μ. δθῦ. εἰσ ἱχνουμένου, Ἰἰξοτῖβ ὉΠ πηϊβ οὐ ἱπ ΤΆΒΌΓδ, Οὐ -Χ- ΒΌΡΘΙ χα 
8 Ὁ οδάθῃι πιϑδηὰ Βουρίο Μ. 

ΑΔΒΟΒΥν]ὰ5 εἀ. Ὁ) εοκΙ εἴη. 1ὅ 
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λήτισι ϑυιὰς Ἥρας. 

απέϊοίν. 8. βροτοὶ δ᾽ οἷ γᾶς τότ᾽ ἦσαν ἔννομοι 

χλωρῷ δείματι ϑυμὸν 

᾿ πάλλοντ᾽ ὄφιν ἀήϑη 
βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον, 

τὰν μὲν βοός, 

τὰν δ᾽ αὖ γυναικός" τέρας δ᾽ ἐϑάμβουν. 

χαὶ τότε δὴ τίς ἦν ὃ ϑέλ.- 

ξας πολύπλαγχτον ἀϑλίαν 

οἰστροδόνητον Ἰώ; 

Ζεὺς αἰῶνος χρέων ἀπαύστου 

βία δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει 

χαὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις 

παύεται, δαχρύων δ᾽ ἀπο- 

στάζει πένϑιμον αἰδῶ. 

λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα Δῖον ἀφευδεῖ λόγῳ 

γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ, 

απίϊοίν. 4. δι᾽ αἰῶνος μαχροῦ πάνολβον᾽ 

ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ γχϑών᾽ 

φυσίζοον γένος τόδε 

Ζηνός ἔστιν ἀληϑῶς. 

514. οἰκήτορες. 516. ὄψιν ἀήϑη ὁρῶντες. 611. τερα- 

τῶδες. 680. ὡς ἐν ἐρωτήσει. --- ϑεραπεύσας. 684. λεέπει 

ὃ χαΐ. 6860. ἐννοοῦσα ὃ πέπονϑεν. 588. τὸ βάρος. -- χα- 

ϑὼς ἣ φήμη βούλεται. 592. τὸ γένος τῆς ᾿Ιοῦς. 

5618. χεντροδαλήτισι Ἐχίαταϊ: χεντροδαλήτοισ Μ. ϑυιὰς Ἠρδίμ: 

ϑυΐασ Μ. δ. δείματι ΒοΒοΥίΘΙ1υ5: δείμαχτε Μ. 5677. βοτὼν ϑηῖΐθ ΟΟΥΤ. 

Μ. Ιπἰογργοίδιηθηίο ἐσορῶντες σοπυϊπυτη γοσδΌ.] τη ΘΧΡῸΪΒ.ΠΙ 6880 ΟΘηδοί 

ΗΘΥΤΏΔΠΗ. 619. δ᾽ ἐϑάμβουν Τυτπθοῦυβ: δὲ ϑαμβοῦν Μ. δ80. τότε 

Βίορμδπαβ: τόδε Μ. δή τισ Μ. 688. δι᾿ αἰῶνος (ποΙαῖπο Ζεὺς ἴῃ 

ΡῬγοχίπιδηι Ἰδουπδπὶ πιοὶο) οτπὶ ΒΌΓΡΘΒΙΟ Ηϑυᾶπη. χρεῶν Μ, ἴῃ πιᾶΙρ. 

χραίνων τὰ. 684. ἴογί. χειρὸς δ᾽. ὅ92. τόδε Ῥοΐβοῃ: τὸ δὴ Μ. 

ΞΌΡΡΙΠΙΟΕΝ. 

τίς γὰρ ἂν χατέπαυσεν ἽἪ- 
ρας νόσους ἐπιβούλους ; 

Διὸς τόδ᾽ ἔργον" χαὶ τόδ᾽ ἄν γένος λέγων 

ἐξ ᾿Επάφου χυρῆσαις. 

τίν᾽ ἂν ϑεῶν ἐνδιχωτέροισιν 

χεχλοίμαν εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις; 

-ἰινὺν πατὴρ φυτουργὸς αὐτόχειρ. ἄναξ 

γένους παλαιόφρων μέγας 

τέχτων, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεύς. 

αηἰτείν. ὅ. ὑπ᾽ ἀρχᾶς δ᾽ οὔτινος ϑοάζων 

τὸ μεῖον χρεισσόνων χρατύνει" 

οὔτινος ἄνωϑεν ἡμένου σέβει χάτω. 

πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος 

στεῦταί τι τῶν βούλιος φέρει φρήν. 

ϑαρσεῖτε, παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων 

δήμου δέδοχται παντελῇ φηφίσματα. 

. ὦ χαῖρε πρέσβυ, φίλτατ᾽ ἀγγέλλων ἐμοί. 

ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύρωται τέλος, 

696. καὶ τὸ γένος ἡμῶν ἐξ ᾿Επάφου λέγων εἶναι τῆς ἀληϑείας 

κυρήσεις καὶ οὐ φεύσῃ. 600. αὐτὸς ὃ πατὴρ φυτουργὸς τοῦ γέ- 

νους, ὃ τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ϑεραπεύσας τὴν Ἰώ. 602. ἡ πάντων 

μηχανή. 608. οὐχ ὑπὸ τὰς ἀρχὰς δέ τινος τῶν χρεισσόνων 

χαϑήμενος, τὸ μεῖον ἔχων. 606. οὐ σέβη κάτω ὧν αὐτός. 

600. ἅμα τῷ λόγῳ ἣ πρᾶξις. 607. εἰς τὸ συντελέσαι. 

ὅ96. τὼδ ΟΟΥΤ. ἰῃ τόδ᾽ φγίογ 'Ιοοῦ Μ. 6038. ἀρχᾶς ϑομαορίζ: ἀρχὰσ 

Μ. --- χρεισσόνων ΤΌΣΠΘΡαυΒ: χρείσσον ὧν Μ. 604. χρατύνων, αυοᾶ 

Βομο βία ἸΘσίββθ υἱἀθίαν Ῥδ]οῖο, ΟΡογαϊοκ. 605. οὔτινος ΒοΟΒοΥΘΙ]ὺ8: 
οὗτινοσ ΟΟΥΥ. ἰπ ὅστινοσ Μ. ἡμένου Τυσπθῦυβ: ἥμέν οὐ Μ. 607. 

στεῦταί Βοτὶρδβὶ: σπεῦσαί Μ. βούλιος Αὐυτγαΐαβ: δούλιοσ Μ. 008. 610. 
618. Ρδιδρυδρῃὶ ρυδοῆχδθ ἴῃ Μ. 609. λαῶν δέδοχται ἩοὶτηΒοΘί ἢ, 

610. ἀγγέλων ΟΟΙΤ. ἰπ ἀγγέλλων Μ. 611. ἔνεσπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύ- 

ρωται ΒοΟΡοΥΘ]105: ἑνόσπερ ἡμῖν ποι χεχύρτωται ΝΜ. 
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δήμου χρατοῦσα γείρ ϑ᾽ ὅπῃ πληϑόνεται. 

, ἔδοξεν ᾿Ἀργείοισιν οὐ διγορρόπως, 

ἀλλ᾽ ὥστ᾽ ἀνηβῆσαΐ με γηραιᾷ φρενέ" 

πανδημίᾳ γὰρ χερσὶ δεξιωνόμοις 

ἔφριξεν αἰϑὴρ τόνδε χραινόντων λόγον" 

ἡμᾶς μετοιχεῖν τῆσδε γῆς ἐλευϑέρους 

χἀρρυσιάστους ξύν τ᾽ ἀσυλίᾳ βροτῶν, 

χαὶ μήτ᾽ ἐνοίχων μήτ᾽ ἐπηλύδων τινὰ 

ἄγειν" ἐάν δὲ προστιϑῇ τὸ χαρτερόν, 

τὸν μὴ βοηϑήσαντα τῶνδε γαμόρων 

ἄτιμον εἶναι ξὸν φυγῇ δημηλάτῳ. 

τοιάνδ᾽ ἔπειϑεν ῥῇσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων 

ἄναξ Πελασγῶν, ἱχεσίου Ζηνὸς χότον 

μέγαν προφωνῶν μήποτ᾽ εἰσόπιν γρόνου 

πόλιν παχῦναι, ξενιχὸν ἀστιχόν ϑ᾽ ἅμα 

λέγων διπλοῦν μίασμα πρὸ πόλεως φανὲν 

ἀμήχανον βόσχημα πημονῆς πέλειν. 

τοιαῦτ᾽ ἀχούων γερσὶν ᾿ἀργεῖος λεὼς 

612. πότερον πλείους οἱ συμμαχοῦντες ἡμῖν, ἢ ὀλίγοι. θ1ὅ. 

δεξιοῖς. 616. πυχνὰς ἔσχε τὰς ἠρμένας (ἡρμένας τι) αὐτῷ χεῖ- 

ρας. 611. τὸ ἑξῆς, ἔδοξεν ἡμᾶς μετοιχεῖν. 619. πολιτῶν. 

620. λεέπει τὸ τίς" ἀντὲ τοῦ βέᾳ πολιτῶν. 626. εἰς τὸν μετέ- 

πείιτα χρόνον μήπως αὐξήσει κότον ὃ Ζεύς. 626. γράφεται πλα- 

τῦναι. ---- ὃ εἶπεν ἄνω (860) ἀστοξένων, τοῦτο διαλελυμένως εἶπεν 

αὐξήσειν (1. εἶπεν. --- αὐξήσεωον). 627. διπλοῦν χκαϑὸ χαὶ ξένους 

ὄντας παρορῶμεν καὶ συγγενεῖς δειχϑέντας οὐχ ἐλεοῦμεν. 629. 

ταῖς χερσὶν ἐπέχρανεν, πρὶν εἰπεῖν τὸν κήρυκα, ἀράτω τὰς χεῖρας 

ὅτῳ ταῦτα δοχεὶ. 

612. χείρ 8’ Ὀἱπδοτῖ, ὅπῃ Ὀοῦτϑθυβ, πληϑύνεται Ἠθτιηδηη: χειρο- 

πληϑύεται Μ. 614. ἀνηβῆσαί με Τυγπεῖί: ἂν ἡβήσαιμι Μ. 616. 

λόγων Μ. 618. χαρυσιάστουσ Μ. 624. Ζηνὸς ἱχεσίου ΒΌΓΡΘΒ. 

626. προφωνῶν Οδηίοῦ: πρόφρων ὧν Μ. 627. πρὸς πόλεως ῬΆΙΘΥ. 

628. ἀμηχάνου ῬϑίΔΗΪΘΥ. 

ΞΌΡΡΙΙΟΕΆ. 

ἔχραν᾽ ἄνευ χλητῇρος ὡς εἶναι τάδε. 

δημηγόρους δ᾽ ἤχουσεν εὐπιϑεῖς στροφὰς 

δῆμος Πελασγῶν, Ζεὺς δ᾽ ἐπέχρανεν τέλος. 

, ἄγε δή, λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοις 

εὐγὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν ποινάς. 

Ζεὺς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ξενίου 

στόματος τιμὰς ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ 

τέρμον᾽ ἀμέμπτων πρὸς. ἅπαντα. 

νῦν ὅτε χαὶ ϑεοὶ 

Διογενεῖς χλύοιτ᾽ εὐ- 

χταῖα γένει γεούσας" 

μήποτε πυρίφατον 

τὰν Πελασγίαν πόλιν 

τὸν ἄγορον βοᾶν 

χτίσαι μάώγλον Ἄρη, 

τὸν ἀρότοις 

ϑερίζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις, 

θὕνεχ᾽ ᾧκχτισαν ἡμᾶς, 

684. ἀμοιβάς. 637. βεβαίως εἰς παντελὲς φέρων αὐτάς. 

688. ὅτε ἀντὶ τοῦ εἴποτε. 640. γεούσης ἐμοῦ εὐχταῖα γένει, 

ἤτοι τῷ γένει. 641. πυρὶ ἀναλωϑεῖσαν (61].). θ44. ποιῆσαι. 

- τὸν εἰς τοὺς πολέμους κατωφερῇ, ἢ τὸν παλέμβολον. 646. τὸν 

ἐν ἄλλοις ἀρότροις ϑερέζοντα τοὺς βροτούς. θ47. ἡ πόλις. 

680. ἔχραν᾽ ἄνευ χλητῆρος Τυτηθθαβ: ἔχλαναν εὐχλήτοροσ Μ. 681. 

εὐπιϑεῖς ΒΙοπῆο]ἃ: εὐπειϑεῖσ τηυΐ. ἴῃ εὐπειϑεὶσ Μ. εὐπειϑὴς (ἀοροδαί εὖ- 

πιϑὴς) ΒοίμΕ. 682. ἐπιχράναι Ὀἰπᾶοτ. 688. ρδγδρταρμι8 ργδθῆχδ ἰῃ Μ, 
λέξωμεν ΤΣΠΘΡαΒ: λέξομεν Μ. 657.ἴοτί. τέρμονα νωμῶν πρὸς ἄμεμπτον. 

688 --- 706. ῥυΐογοβ ραγίθϑ βίγορῃδγθτα οὐ δ 1807. 165 ΟΥ̓ Π65 ΘΠΟΥΪ ΟΔΠΘΥΘ᾽ 
αι Η 

υἱἀοπίαν, Δ] 06Γ88 ἰοΐιι5 ΘΠΟΓΌΒ. 640. εὐχτεα γένει Μ. 641. πυρί- 

φατον ΤΟθθι8: πυρέφατον Μ. 6042. τάνδε Πελασγίαν, ἀρϊοίο πόλιν, 

ΚΙδίιβθη. 648. ἔοτί. γᾶν ἀχόρων. 641. ὥχτεισαν Μ. 
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φῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔϑεντο" 

αἰδοῦνται δ᾽ ἱχέτας Διός, 

ποέμναν τάνδ᾽ ἀμέγαρτον" 

απέϊοίν. 1. οὐδὲ μετ᾿ ἀρσένων 

φῆφον ἔϑεντ᾽ ἀτιμώ- 

σαντες ἔριν γυναιχῶν, 

τον ἐπιδόμενοι 

πράχτορά τε σχοπὸν 

δυσπολέμητον, ὃν οὔ- 

τις ἂν δόμος ἔχοι 

ἐπ᾿ ὀρόφων 

μιαίνοντα" βαρὺς δ᾽ ἐφίζει. 

Ἅζονται γὰρ ὁραίμους 

Ζηνὸς ἕἵχτορας ἁγνοῦ" 

τοιγάρτοι χαϑαροῖσι βω- 

μοῖς ϑεοὺς ἀρέσονται. 

τοιγὰρ ὑποσχίων ἐχ 

στομάτων ποτάσϑω 

φιλότιμος εὐχά, 

μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν 

τάνδε πόλιν χενώσαι" 

μηδ᾽ ἐπιχωρίοις υ -- 

θ60. τὴν ἡμῶν σύστασιν. -- ἀφϑόνητον, διὰ τὸ ἀτελές ((}].). 

661. τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 6δδ. Διὸς σχοπόν, τὸν Διὸς ὀφθαλμὸν τὸν 

πάντα σχοποῦντα. θὅ9. ἐφιζάνει γὰρ βαρὺς καὶ ἐρείπει (ἐρέπει 

1η) τὸν οἶχον. 660. τόῦτο συναπτέον (τῷ δἀάϊξ ΚίγΟΒΠΟΙ) »οὐδὲ 

μετ᾽ ἀρσένωνκε (651). 668. εἰς ἀρέσχειαν (ἀρέσκιαν τὰ) ἄγουσι. 

θὅδ. πράχτορ᾽ ἐπίσχοπον ῬΆΙΘΥ. θὅ0. δυσπόλεμον τὸν οὔτις 

Βυίον, δυσπολέμητον ὃν τίς Βυγρο8, δυσπαλαμῆ (δυσπάλαμον ΟΡΘΓΑΪΙΟΚ) 

τὸν οὔτις Μοίποκο. 067. ἔχων ὙΥΘΙ!. 069. ἰαένοιτο ὙΥ οἱ]. 

ο 

662. τοιγάρτι Μ. 664. ὑπὸσχίῶν Μ. 667. λιμὸς ϑομαθίζ. θ68. 

τάνδε ΕΔΘΙ56: τῶνδε Μ. χενῶσαι Μ. 669. στάσις ΒιρΡρ!οὺ ΒΑΙΠΙΒΟΥΡΌΓ. 

ΞΌΡΡΙΠΟΕΝ, 

πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς. 

ἽΗβας δ᾽ ἄνϑος ἄδρεπτον 

ἔστω" μηδ᾽ ᾿ἀφροδίτας 

εὐνάτωρ βροτολοιγὸς “(- 

ρῆς χέρσειεν ἄωτον. 

απἰϊοίν. 2. χαὶ γεραροῖσι πρεσβυ- 

τοδόχοι γεμοντων 

ϑυμέλαι φλεγόντων. 

τὼς πόλις. εὖ νέμοιτο 

Ζῆνα μέγαν σεβόντων, 

τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρτατον, 

ὃς πολιῷ νόμῳ αἶσαν ὀρϑοῖ. 

Τίχτεσϑαι δὲ φόρους γᾶς 

ἄλλους εὐχόμεϑ᾽ ἀεί, 

Ἄρτεμιν δ᾽ ἑχάταν γυναι- 

χῶν λόχους ἐφορεύειν. 

μηδέ τις ἀνδροχμὴς 

λοιγὸς ἐπελϑέτω 

τάνδε πόλιν δαΐζξων, 

ἄχγορον ἀχίϑαριν 

611. τὸ ἄνϑος τῆς ἤβης αὐτῶν μὴ ἐκκοπείη. 616. πλη- 

ρούσϑωσαν. --- καὶ διαπρεπέτωσαν τοῖς γέρουσιν αἱ ϑυμέλαι, ἢ οἵ 

γέροντες. 69. τῶν γερόντων σεβόντων τὸν Δία τὸν ξένιον ὗπερ- 

τάτως. 681. ὃ Ζεὺς τῷ ἀρχαίῳ νόμῳ τὸ ἴσον τηρεῖ. 682. 

βασιλεῖς (61].). 

670. γᾶς Ῥογβοῃ: τᾶσ Μ. 672. μὴ αφροδίτασ, ὃ φοβίθα δἀάϊίο, Ν. 

671. φλεόντων, ουἷὰβ 6Χχ ἱπίογργθίδιϊοπθ ΡΥθο θἢ8 γεμόντων οΥΐαμῃ 5], 

ΗοΥΤη8ΠΗ. θ18. τὼς πόλις ΒοΟΒοΥί611ὰ5: τῶσ πόλεισ Μ. 679. μέγαν 

ΑΙὰ.: μέγα Μ. 680. ὁπερτάτως οΧ 5010]. Η1, ΑὮΓΘΗΒ. 681. ὃσ Μ, 

τηυΐ. ἰῃ ὧσ τη. 682. δὲ φόρους Ἐπίυγαι: δ᾽ ἐφόρουσ Μ. 688. αἐεέ 

Ῥδαυν. 68ὅ. λόχους ϑορμίδπιβ: λόγουσ Μ. 688. δαΐξζων ΑἸᾺ.: δαΐξων 

ΜΝ. 689---691. ἄχορον ἀχίϑαριν Ῥοτβοῃ οὐ ἐξοπλέξζων ΒΊΔΏΙΘΥ οχ ΡΒΙυΐ. 

Αππδί. Ρ. 168 Ε' ἄγαριν ἀχίϑαριν δαχ...γόνον ἀρ.... τᾶτε δῆμον ἐξοπλέ- 

ξουσα: ἄχοροσ κίϑαρισ οἱ ἔξω παίζων Μ. τ᾽ ἔνδημον ῬΔΌΥ: τε δῆμον Μ. 
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δαχρυογόνον Ἄρη 
βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίζων. 

Νούσων .δ᾽ ἑσμὸς ἀπ᾿ ἀστῶν 

ἕζοι χρατὸς ἀτερπής. 

εὐμενὴς δ᾽ ὃ Δύχειος ἔ- 

στω πάσᾳ νεολαίᾳ. 

χαρποτελῇ δέ τοι 

Ζεὺς ἐπιχραινέτω 

φέρματι γᾶν πανώρῳ. 

πρόνομα δὲ βοτὰ τοῖς 

πολύγονα τελέϑοι" 

τὸ πᾶν τ᾽ ἐχ δαιμόνων λάϑοιεν. 

Εὐφήμοις δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς 

μοῦσαν ϑείατ᾽ ἀοιδοέ" 

ἁγνῶν τ᾽ ἐχ στομάτων φερέ- 

σϑω φήμα φιλοφόρμιγξ. 

φυλάσσοι τ᾽ ἀτιμίας τιμὰς 

τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν χρατύνει, 

προμαϑεὺς εὐχοινόμητις ἀργά, 

691. ἐμφύλιον μάχην, τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσι βοήν. 692. 

ἄποϑεν τοῦ χράτους τῶν ἀστῶν. 691. τελεσφορῆσαε ποιείτω. 

698. χυήματι (61].). -ἰ χατὰ πᾶσαν ὥραν αὐξομένῳ. 699. πρὸ 

τῆς πόλεως νεμόμενα. ἸΟΙ. παρὰ δαιμόνων (61... 708. αἱ δαέ, 

706. ἀμεταχίνητοι εἶεν αὐτοῖς αἱ τιμαί. 108. ἧ γὰρ ἀρχὴ ὑπὸ 

τῶν κοινῶν προνοουμένη τήν τε πόλιν καὶ τὸ κοινὸν αὔξει. 

692. δ᾽ ἑσμὸς ΤΌΣΠΘΡυΒ: δεσμὸσ Μ. 698. χρατὸς Η Υο88: χράτοσ Μ. 

694. Λύχειος ΑΥὐπδ]άπ5: λύχιοσ Μ. 696. πᾶσα Μ, πάσαι τι. νεολαίαι Μ. 

696. χαρποτελῇ ϑίδηϊογ: χαρποτελεῖ Μ. 699. βοτὰ τοῖς βου! ρ5ὶ (βοτὰ τὼς 

Τυτσπθθυ5): βρότατοσ Μ. 70]. λάχοιεν Ὀϊπᾶοτί. Τ02. χώμοις 66]. 708. 

μοῦσαν ϑείατ᾽ ἩοΙΙΔΠη: μοῦσαι ϑεαίτ᾽ Μ. ΤἸθ65αᾳ. ἰοΐαβ ΟΠΟΓΙΙΙΒ οΔηΪΌ. 

Ἴ06. ἀτιμέασ οἱ ἴῃ πιᾶγρ. ἀσφαλίασ Μ. τὰἀπέίτιμι᾽ ἀστοῖς Βονρῖκ, ἴοτί. δ᾽ εὖ 
ἡν 

τ᾽ ἕταισι τιμάς. 108. προμηϑεὺσ Μ, προμαϑὲς Ηροττηδηη. 

ΒΌΡΡΙΠΟΕΚΕΩ. 

ξένοισί τ᾽ εὐξυμβόλους, 

πρὶν ἐξοπλίζειν 4ρη, 
δίχας ἄτερ πημάτων διδοῖεν. 

απέϊοίν. 4, ϑεοὺς δ᾽, οἱ γᾶν ἔχουσιν, ἀεὶ 

τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις 

δαφνηφόροις βουϑύτοισι τιμαῖς. 

τὸ γὰρ τεχόντων σέβας, 

τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 

Δίχας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

. εὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, φίλαι" 

ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀχούσασαι πατρὸς 

ἀπροσδοχήτους τούσδε χαὶ νέους λόγους. 

ἱχεταδόχου γὰρ τῇσδ᾽ ἀπὸ σχοπῆῇῆς ὁρῶ 

τὸ πλοῖον" εὔσημον γάρ. οὔ με λανϑάνει 

στολμοί τε λαίφους χαὶ παραρρύσεις νεώς, 

χαὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασιν βλέπουσ᾽ ὁδόν, 

οἴαχος εὐδυντῇρος ὑστάτου νεὼς 

ἄγαν χαλῶς χλύουσα γλῶσσαν οὗ φίλην. 

πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες νήιοι μελαγχέμοις 

09. τοῖς τε ξένοις δέκας εὐσυμβόλους διδοῖεν πρὶν ἐξοπλίζειν 

Ἄρη. Ἴ16. πρῶτον ϑεούς, δεύτερον νόμους, τρέτον δὲ τόδε, τὸ 

τοὺς γονεῖς τιμᾶν. ἐχρῇν δὲ εἰπεῖν: καὶ τοὺς γονεῖς δὲ σέβοιντο" 

τὸ γὰρ τιμᾶν γονεῖς τρέτον ἐστὶ παράγγελμα δίκης. 721. τῆς 

δεξαμένης ἡμᾶς τοὺς ἱκέτας. 128. κατὰ παράφρασιν (περίφρα- 

σιν Ὑἱοί.) τὸ λαῖφος. --- ἐχτάσεις ((}].). 726. οὕτως δὲ ἡμῖν 

χλύουσα τοῦ οἴακος οὗ φίλη ἐστίν. 721. ναῦται (6].). 

112. βουϊδοπᾶυμη αἰε. 718. ἐνχωρίοισ πατρωΐασ δῃίο οοΥΓ. Μ. 714. 

δαφνηφόροις ϑομυορίς: δαφνοφόροισιν Μ. 718. ρδυδρυαρμυβ ρῥγδοῆχδ 

ἱπ Μ. 119. ὁμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ Τυχπορυδ: ἡμεῖσ δὲ μῆτρεσ ἀεὶ Μ. 

721. ἱχταδόχου Μοΐποῖκθ. 25. εὐθυντῆρος Τυγπθῦυβ: συνουτῆροσ Μ. 

26. γλῶσσαν οὐ φίλην Ἀποίγιπι5: τῶσν ἂν οὐ φίλη Μ. 721. νάιοι 

Πιπάοτί. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

γυίοισι λευχῶν ἐχ πεπλωμάτων ἰδεῖν, 

χαὶ τἄλλα πλοῖα πᾶσώ ϑ᾽ ἣ ̓ πιχουρία 

εὔπρεπτος" αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χϑόνα 

στεέλασα λαῖφος παγχρότως ἐρέσσεται. 

ἀλλ᾽ ἡσύχως χρὴ καὶ σεσωφρονισμένως 

πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας τῶνδε μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν. 

ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίχους δ᾽ ἥξω λαβών. 

ἴσως γὰρ ἂν χῇρυξ τις ἢ πρέσβη μόλοι, 

ἄγειν ϑέλοντες ῥυσίων ἐφάπτορες. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ νιν. 

ὅμως ἄμεινον, εἰ βραδύνοιμεν βοῇ; 

ἀλχῆῇῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτε. 

ϑάρσει" γρόνῳ τοι χυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

ϑεοὺς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίχην. 

πάτερ, φοβοῦμαι, νῆες ὡς ὠχύπτεροι 

ἥχουσι, μῆχος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου. 

περίφοβόν μ᾽ ἔγχει τάρβος ἐτητύμως 

πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι. 74 

728. ἐκ τῶν λευκῶν πεπλωμάτων μέλανα γυῖα φαένονται ἔχον- 

τες. 186. ἐνεχύρων. ἐνεχυράζοντες ἡμᾶς διά τινος ἁρπαγῆς. 

138. βοῇ νῦν τῇ βοηϑείᾳ. 189. τῆς τῶν βωμῶν καταφυγῆς. 

140. σημεέίωσαι. γνώμη. 148. τῆς ἡμῶν φυγῆς καὶ τῆς τούτων 

παρουσίας. 144. ὅσον μοι προγέγονεν ὄφελος διὰ τῆς ἐνθάδε 

φυγῆς τῷ δείματι νῦν παροίχεται. ἀπιστῶ γὰρ εἰ τεύξομαι ἐπι- 

χουρίας. 

728. γυίοισι ΤΟτηθῦυβ: γύοισι Μ. 84. ϑήξω Μ. 190. 
Η 

ἂν Βυτρο5: ἢ Μ. τίσ ἢ πρεσβήμολοι Μ. 1817. μητρέσαιτέ Μ. 

40. ϑάρσει ΤτποΡαυβ: ϑαρσεῖτε Μ. 741. τίσ Μ. 742 ---- 172. 

ΡΑΥΔΡΥΔΡΗΪ ῬΘΥΒΟΠΔΓΙΙ Υἱοθβ ποίδηξ ἰπ Μ, πἶβὶ αυοὰ 749, 7566, 768, 770, 

112 ποίδ οπῖββα οϑί. Ῥδυδρυδρηὶ ργδοίογοδ ργδοῆχδρ 744, 764, 7δ8, 708. 

142. ὡς ϑργα γϑύϑῦμη μαθοὶ Μ. 42 ---- 167. ἙΒοΥ σΟΥ τη {ΠΟ ΓῸ8 

ΘΟΥΥΡΒΔΘΌΒ Τϑοϊζαγ6, τηθ 1168 ΟΠΟΓΒ ΟΔΠΘΙῸ ΥἹα Θ ΕΓ. 148. ἥχουσιν Μ. 

ΞΌΡΡΙΙΟΕΚ. 

παροίχομαι, πάτερ, δείματι. 

44. ἐπεὶ τελεία ψῆφος ᾿Αργείων, τέχνα, 

ϑάρσει, μαχοῦνται περὶ σέϑεν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

απἰϊοίν. 1. ΧΟ. ἐξῶλές ἐστι μάργον Αἰγύπτου γένος 

μάγης τ᾽ ἄπληστον" καὶ λέγω πρὸς εἰδότα. 180 

δοριπαγεῖς δ᾽ ἔχοντες χυανώπιδας 

νῆας ἔπλευσαν ὧδ᾽ ἐπιτυχεῖ χότῳ 

πολεῖ μελαγχίμῳ σὺν στρατῷ. 

ΔΑ. πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίας 

ϑάλπει βραχίον᾽ εὖ κατερρινημένους. Ἰδὅ 

οἱ». 2. ΧΟ. μόνην δὲ μὴ πρόλειπε" λίσσομαι, πάτερ. 

γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδέν" οὐχ ἔνεστ᾽ Ἄρης. 

δουλόφρονες δὲ χαὶ δολομήτιδες 

δυσάγνοις φρεσίν, χόραχες ὥστε, βω- 

μῶν ἀλέγοντες οὐδέν. 

ΔΆ. χαλῶς ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ᾽, ὦ τέχνα, 

εἰ σοί τε χαὶ ϑεοῖσιν ἐχϑαιροέατο. 

απίϊοίν. 2. ΧΟ. οὐ μὴ τριαίνας τάσδε καὶ ϑεῶν σέβη 

δείσαντες ἡμῶν γεῖρ᾽ ἀπόσχωνται, πάτερ. . 

περίφρονες δ᾽ ἄγαν ἀνιέρῳ μένει 766 

μεμαργωμένοι χυνοϑρασεῖς, ϑεῶν 

141. τελεσϑεῖσα. δῦ. καλῶς ἐν ἡλίῳ γεγυμνασμένους. 

188. οἱ Αἰγυπτιάδαι. 759. λείπει, ἁρπάζουσέ με. 162. εἰ 

ἀσεβήσαιεν εἰς τοὺς βωμούς. 164. χειρὲ τὸ ἐντελές. 168. 

ἀντὶ τοῦ ὑπέρφρονες. -- ἀσεβεῖ. 

740. δεώματι Μ. 748. ἐγώ Τυχπθρθυβ: ἐγών Μ. 749. ἐξῶλές 

ἐστι μάργον Τυχπθραβ: ἐξώλεσεσ τίμαργον Μ. 151. δορυπαγεῖσ Μ. 

δῶ. νέας Μοΐποῖκο. ἐπιτυχεῖ ΤΌγΠΘΡαΒ: ἐπεὲ τάχει Μ. 768. πολεῖ δίδη- 

Ιογ: πόλει Μ. μελαγχίέμῳ Τσηθῦυβ: μελαχεέμω Μ. 104. μεσημβρίας 

ϑοδυρίζ: μεσημβρίαι Μ. 7δδ. ϑάλπτει Μ. βραχίον᾽ Τυγηθθυβ: βραχεῖον 

Μ. χατερρινωμένους Ἠ Υοβ5. 756. πρόλειπε Τυσπθῦυδ: πρόλιπε Μ. 

768. οὐλόφρονες Ὑ ΔΙοΚοπατῖιΒ. δολεομήτιδες ΤΑΔΥΡῸ Αϑκοπὶ. 769. φρεσὶν 

ΒοΡοτίθ 115: φρεσσὶν Μ. 108. στέφη ΑΙΝδυοκ. 10. φυσίφρονες 

Πἰπάουῦ ὁ]. Ηδβυοῖ. φυσίφρονες" πεφυσημένοι τὰς φρένας, μάταιοι. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

οὐδὲν ἐπαΐοντες. 

. ἀλλ᾽ ἔστι φήμη τυὸς λύχους χρείσσους χυνῶν 

εἶναι. βύβλου δὲ χαρπὸς οὐ χρατεῖ στάχυν. 

, ὡς χαὶ ματαίων ἀνοσίων τε χνωδάλων 

ἔχοντες ὀργάς, --- χρὴ φυλάσσεσϑαι χράτος. 
οὔτοι ταχεῖα ναυτιχοῦ στρατοῦ στολή, 

οὐδ᾽ ὅρμος, οὐδὲ πεισμάτων σωτηρία 

ἐς γῆν ἐνεγχεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγχυρουχίαις 

ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίχα, 

ἄλλως τε χαὶ μολόντες ἀλίμενον γϑόνα 

ἐς νύχτ᾽ ἀποστείγοντος ἡλίου" φιλεῖ 

ὠδῖνα τίχτειν νὸξ χυβερνήτῃ σοφῷ. 

οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατοὺ 

χαλή, πρὶν ὅρμῳ ναὺν ϑρασυνϑῆναι. σὺ δὲ 

φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν 

πράξας ἀρωγήν. ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμφεται 

πόλις γέρονθϑ᾽, ἡβῶντα δ᾽ εὐγλώσσῳ φρενίέ. 

168. τοσοῦτον αὐτῶν διαφέρουσιν ὡς λύκοι χυνῶν. 1609. 
ἐπεὶ παπυροφάγοι οὗ Αἰγύπτιοε 11. τὴν βίᾷν. Ἰ712. ἀντὶ {τοῦ 

ὁρμῇ. 118. οὐδὲ (1. οὔτε) ἣ ὁρμὴ ταχεῖα οὔτε ἡ ἔχβασις. -- 
ἀντὶ τοῦ πίσματα (πείσματα Β.0}.} σωτήρια. 14. ταῖς ἀσφα- 

λείαις καὶ κατοχαῖς τῶν ἀγκυρῶν. 110. χυβερνῆται (6}].). 780. 

πρὶν χαταϑαρρῆσαι τῷ ὅρμῳ τὰς ναῦς. 782. ἐμὲ τὸν ἀπαγγέλ- 
. -" Ἁ Γ, - ᾿Ὶ - 

λοντα αὐτοῖς τὴν παρουσίαν τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 

ουσ 

108. χρείσσων Μ, χρείσσονας Ὁ. χρείσσονας λύχους ἨοτηδηηΠ. 772. 
ταχεῖα Ὁ: ταχεῖαι Μ., στολή ΤΌΤΗΘΡυΒ: στολῆι Μ. 718. πεισμάτων 

γἱοίοτίαβ: πισμάτων Μ. σωτηρία Τυγπθθιβ: σωτηρίου (ο αἱ νἱἀθέιν 58- 
ῬΟΓ ὦ ΒΕ ρίο) Μ. πείσματ᾽ εὐνα(σ)τήρια ΜοΥΚΘΟΙ. 714. οὐδ᾽ ἐν Ἐο- 
θοτίθ 5: οὐδὲν Μ. 710. ἄλλως τε ἱοίϊογίυβ: ἀλλ᾽ ὥστε Μ. 718. 
ὠδεῖνα διηΐδ ΟΟΥΤ. Μ. τέχτεειν ΤΌΠΟ: τάχττεε Μ. 781. φρόνει Ἐο- 
Βογίο!]υΒ: φρονεῖ Μ. Ῥοβὲ 781 Ιδουπδπι (ἐγὼ δὲ « «) 5ίδίαϊξ Ηδγίπηρ, 

188 εὐγλώσσῳ Ἐοθοτί6]]ὰ5: εὐγλώσσωδ Μ. 

ΞΌΡΡΠΌΟΕΝ. 

οἱ», 1. ΧΟ. ἰὼ γᾶ βουνῖτι, ἔνδιχον σέβας; 

τί πεισόμεσϑα; ποῖ φύγωμεν ᾿Απίας 

γϑονός, χελαινὸν εἴ τι χεῦϑός ἐστί που; 

“μέλας γενοίμαν χαπνὸς 

νέφεσσι γειτονῶν Διός, 

τὸ πᾶν δ᾽ ἄφαντος 

ἀμπετήσαις δόσως 

χόνις ἄτερϑε πτερύγων ὀλοίμαν. 

αἩἰϊοίν, 1. ἄφυχτον δ᾽ οὐχέτ᾽ ἄν πέλοι χέαρ. 

χελαινόγρως δὲ πάλλεταΐ μου χαρδία. 

πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἷλον" οἴχομαι φόβῳ. 

ϑέλοιμι δ᾽ ἂν μορσίμου 

βρόχου τυχεῖν ἐν ὁρχάναις, 

πρὶν ἄνδρ᾽ ἀπευχτὸν 

τῷδε γριμφϑῆν χροΐ: 

πρόπαρ ϑανούσας δ᾽ ᾿Αίδας ἀνάσσοι. 

πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑρόνος, 

πρὸς ὃν νέφῃ δ᾽ ὑδρηλὰ γίγνεται χιών, 

184. ὀρεινή. --- δικαία σέβεσϑαι, ἢ ἣν δικαίως πάντες τιμῶσω. 

186. ἀφανές. 789 -- 190. μεταβληϑείώην μὴ εἰς πτηνόν, ἀλλ᾽ εἰς 

ἄφυχόν τι. 798. ἀντὶ τοῦ τεταραγμένῃ. ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς ϑα- 

λάσσης, ἧτις ἐν τῷ ταράσσεσϑαι μελαένεται. 794. προσχοπήσας 

ὃ πατὴρ καὶ σημάνας ἐτάραξεν ἡμᾶς. 796. μόρον μοι ἐπάγοντος. 

784. Ῥδιδρταρμυβ ρῥγϑθῆχα ἰῃ Μ. βοῦνε Ὀἱπάογέ. πάνδιχον ῬΔΙΘΥ. 

788. νέφεσσι ΑΥγπδϊάθβ: νέφεσι Μ. γειτόνων Μ. 790. ἀμπετὴς 

ἄστος ὡς ὙΥοἱ] (ἄϊστος ὡς ΟΟΉἩδαρ), ἤοτί. ἀμπετὴς αἴϑριος. 791. 

ἄτερϑεν Μ. ὁροίμαν Ὀϊπάογί. 92. χέαρ 6Χ χαρδία ν. 866. 

ΟΥ̓αΠὶ 6886 πιοποὲ ῬΆΙΘΥ. πέλοι χαχόν ΟἸΐπι ϑομιθίζ. 198. χβλαι- 

νόχρως Ῥαυν: μελανόχρωσ ΝΜ. 194. πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἷλον 

ψιοϊοτίαβ: πατροσχοπαι δὲ μεῖλον Μ. 796. δρχάναις ΒοΙρδὶ (ΗΠ 5Υ6Ή. 

δρχάνη" ἕνιοι χρεμάστραν. ἄλλοι σαργάνην): σαργάναισ Ν. 798. 

τῶδ᾽ ἐχριμφϑῆν Μ. χροΐ 6: χροῖν Μ. 7Τ99. δ᾽ ἄοϊοῖ Βυγραγά. 801. 

γίνεται ΑἸὰ.: γείνεται Μ. 



ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

ἢ λισσὰς αἰγέλιῴ ἀπρόσ- 

δειχτος οἰύόφρων χρεμὰς 

γυπιὰς πέτρα, βαϑὺ 

πτῶμα μαρτυροῦσά μοι, 

πρὶν δαΐχτορος βίᾳ 

χαρδίας γάμου χυρῆσαι; 

απέϊοίν. 2. χυσὶν δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἕλωρα χἀπιχωρίοις ρ ἰχὼρ 
Ὺ ἡρῳ 3 »" , ἔ . 

ὄρνισι δεῖπνον οὐχ ἀναίνομαι πέλειν 

τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦ- 

ται φιλαιάχτων χαχῶν. 

ἐλθέτω μόρος πρὸ χοί- 

τας γαμηλίου τυχών. 

τίν᾽ ἀμφ᾽ αὐτᾶς ἔτι πόρον 

τέμνω γάμου λυτῇρα; 
“ἊΨ , ἃ Ἁ ) ’ ἴυζε δ᾽ ὀμφὰν οὐράνια, 

μέλῃ λιτανὰ ϑεοῖσι χαὶ 
; ; “ ἤ ΄ 

τέλεα δέ μοι πῶς πελόμενά μοι 

λύσιμα μάχιμα δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, 

βίαια μὴ φιλεῖς ὁρῶν 

ὄμμασιν ἐνδέχοις. 

σεβίζου δ᾽ ἱχέτας σέϑεν, 

807. τοῦ γάμου δαϊχτῆρος τῆς καρδίας μου. 810. ἀντὲ τοῦ 

ἐλευϑεροῖ. 818. τυχών: ἐμοῦ δηλονότι. 814. περὶ ἐμαυτῆς 

(61}.). 816. λεέπει εὕρω. 816. ἐπεξηγήσατο ὀμφάν. ἕαυ- 

ταῖς δὲ παραχελεύονται. 817. λιτανευτικά (6}.). 818. χαὶ 

ἐπιτελεστικά μοι καὶ λύσιμα τῶν κακῶν γινόμενα. -- ἀντὶ τοῦ 

ἀτάραχα. 

8038. χρεμὰς Ηροττηᾶπη: χρέμασ Μ. 804. γυπίασ Μ. 808. 

χυσὶν ΒΟΒοΥΘΙ]85: χύσειν Μ. 809. ὄρνισιν Μ. δεῖπνον Ὁ: δείπναν 

Μ. 810534ᾳ. τῷ γὰρ .. ἐλευϑεροῦμαι ϑομιοίζ, ἕοτί. τὸ γὰρ. . ἐλευ- 

ϑεροῖ τοι. 819. ἐλϑέτω Ῥαυν : ἐλϑέτω | ἐλθέτω Μ. μώροσ δηῖθ ΟΟΥΤ. 

Μ. 814. ἴοτί. ἢ τίν᾽ ἀμφυγᾶς πόρον. 816. λυτῇῆρα Ῥαυν: χαὲ λυ- 

τήρια Μ. 816. ἔνξε Βοθοτγίο!]αβ: ἔὔξευ Μ. 817. λίτανα Μ. 

ΒΌΡΡΙΙΟΕΒ. 

γαιάοχε παγχρατὲς Ζεῦ. 

απἰϊοίν., ὃ. γένος γὰρ Αἰγύπτιον ὕβριν 

δύσφορον ἀρσενογενές, 

μετά με δρόμοισι διόμενοι, 

φυγάδα μάταισι πολυϑρόοις 

βίαια δίζηνται λαβεῖν. 

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν 

ταλάντου. τέ δ᾽ ἄνευ σέϑεν 

ὁὑνατοῖσι τέλειόν ἐστιν; 

ὁ ὁ ο ἀ ὦ α. 

ὅδε μάρπις 

νάϊος 

γάϊος 

τῶν πρό, μάρπτι, χάμνοις. 

αὖϑι χάχχας 

828. ὦ πάσης γῆς χρατῶν Ζεῦ. 826. διώκοντες. 8271. 

ταῖς ζητήσεσιν. 829. ἔσον ἐπὶ πάντων. 882. ταῦτα μετά 

τινος πάϑους ἀναβοῶσιν, ἐξ ἀπόπτου τοὺς Αἰγυπτιάδας ἰδοῦσαι. 

888. ὃ ἐλθὼν ἐπὶ τὸ μάρφαι ἡμᾶς (6!].)). 88454. ὃ πρώην μὲν 

ἐπὶ νηός, νῦν δὲ ἐπὶ γῆς γεγονώς. 880. τῶν πρόμαρπτι κάμ- 

νοις: πρότερον ϑάνοις, ὦ μάρπτι, πρὶν ἡμᾶς συλλαβεῖν. 881. ἰόφ: 

ἐπὶ ἀποπτυσμοῦ μέσημα (μῴημα ΟΟῊἩδαρΙ). ἀπὸ δὲ τοῦ ἀποπτύειν 

ἀπόφϑεγμα (ἐπέρϑεγμα ὙΥ 611) ἐποίησεν. διὸ δεῖ τὴν ὑστέραν δασύ- 

νειν. --- τοῦτο διὰ μέσουκ͵ 889. καταχάσεις (6}].) (καταβάσεις ΥἹοΙ.). 

828. διζῆνται Μ. 880. τί δ᾽ ἄνευ ἘΒοΡοΥΘ1ὰ5: πεδανευ Μ. 

831. ϑνατοῖσι Βοίμο: ϑνατοῖσ Μ. 882 --- 848 5ηρτ}}8 ΟΠΟΥΘΌ ΙΒ 

αἰβισθυϊ ΒΔ ΘΥΡΘΥ. 888. μάρπτις ΤΠ Θθα8. 886. τῶν πρό- 

μαρπτι Μ. 837 5ᾳᾳ. ἕοτί. ἐὼ ἐν ὀφθαλμοῖς: χλίμαχας ναΐας ἰδοῦσα 

νῦν βοὰν ἀμφαίνω. 



νυ 

δυῖαν βοᾶν ἀμφαίνω. 

ὁρῶ τάδε φροίμια πράξαν πόνων 

βιαίων ἐμῶν. 

ἠὲ ἠέ. 

βαῖνε φυγᾷ πρὸς ἀλχάν " 

βλοσυρόφρονα χλιδᾷ 

δύσφορα ναΐ χἀν γᾷ. 

γᾶι ἄναξ, προτάσσου. 

, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶ- 

ρίῖν ὅπως ποδῶν. 

οὐχοῦν οὐχοῦν 

τιλμοὶ τιλμοὶ χαὶ στιγμοέ, 

πολυαίμων φόνιος 

ἀποχοπὰ χρατύός. 

συῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλύμεναι ὀλόμεν᾽ ἐπαμίδα. 

εἴϑ᾽ ἀνὰ πολύρυτον 

ἁλμήεντα πόρον 

δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει 

γομφοδέτῳ τε δόρει διώλου. 

841. οὐκέτι παρὰ τοῦ πατρὸς ἀκούσασα, ἀλλ᾽ αὐτόπτης γε- 

νομένη βοῶ. 846. πρὸς τὴν τῶν ϑεὼν ἀλκήν. (846) τὴν 

ἐπὶ τῇ δόξῃ ἐπηρμένην ἀλκὴν τῶν ϑεῶν. ἔστι δὲ παρὰ τὸ νχύ- 

δεὲ γαέωνε (Ηοπι. 4 406). 848. ὦ Πελασγέ, πρὸ ἡμῶν παρά- 

ταξαι. 860. ὡς ἔχετε τάχος ποδῶν. 861. ἐδέως τοῦτο, ἀντὶ 

τοῦ εἰ δὲ μή. 

849 --- 78. π0}186 ρουβομδχιμι ποίδθ ἰῃ Μ. δϑ8ῦθ8αᾳ. ἴοτί. ὀχνεῖν ὀχνεῖν 

τιλμὸν τιλμὸν χαὶ στιγμὸν πολύαιμον φόνιόν τ᾽ ἀποχοπὰν χρατός. 8δ. 

ἐπ᾽ ἄμαλα (εἰ. Ηοβγοῖ. ἄμαλα' τὴν ναῦν χτέ.) Ηθττηδηη. 8ῦθ. εἴό᾽ 

ἀνὰ Ἠροτγταᾶπη: εἰϑάνα Μ. πολύρυτον ὙΥΘΙΙΔαοΓ: πολύρρυτον Μ. Δ8Δ67. 

οὗ 
ἁλμιόεντα ΗΘΥΤΩΔΠΩ. 869. γομφέτωι Μ. δόρει Ἠοττηδηη: δορὲ Μ. 

ΞΌΡΡΙΠΙΟΕΞΒ. 

ΚΗ. αἵμονες ὡς ἐπάμιδα 

ησυδουπιατάπιτα 

χελεύω βία μεϑέσϑαι 

ἴχαρ φρενέ τ᾽ ἄταν. ἰὼ ἰὸν 

λεῖφ᾽ ἕδρανα, χί᾽ ἐς δόρυ, 

ἀτίετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν. 

απέϊείν. 1. ΧΟ. μήποτε πάλιν ἴδοιμ᾽ 

ἀλφεσίβοιον ὅδωρ, 

ἔνϑεν ἀεξόμενον 

ζώφυτον αἷμα βροτοῖσι ϑάλλει. 

ἄγειος ἐγὼ βαϑυχαῖος 

βαϑρείας βαϑρείας 

γέρον. ΚΗ. σὸ δὲ ναΐῖ ναῖ 

βάσῃ τάχα 

ϑέλεος ἀϑέλεος 

βίᾳ βίᾳ τε πολλᾷ φροῦδα 

βάτεαι βαϑυμιτροχαχὰ παϑῶν 

ὀλόμεναι παλάμαις. 

860. ἡμαγμένον σε καϑίζω. 861. ἀπιόντα, κατὰ συγκχοπήν. 

868. ἐπιϑυμέα (61.). --- τὴν ἐπιϑυμίαν ἔχαρ εἶπεν, τὴν ἄτην τῆς φρε- 

νός. 864. κατάλειπε τοὺς βωμούς. 866. μήποτε μετέχων τῆς 

τιμῆς ἐν τῇ πόλει τῶν εὐσεβῶν. 861. τὸ ζωοποιοῦν τὰ ϑρέμ- 

ματα, ἢ ἔντιμον, μεταφορικῶς. λέγει δὲ (τὸν τοῦ Νείλου. 869. ἀρ- 

ρενογόνον γὰρ τὸ ὕδωρ τοῦ Νεέλου" »ὅϑεν Ζεὺς πιὼν ἔτεκεν Ἄρεακ. 

810. βαϑυχαῖος: ἣ μεγάλως εὐγενής" χάοι γὰρ οἱ εὐγενεῖς. --- ἐγὼ 

ἣ βαϑυχαῖος ἀναξία ταύτης τῆς βαϑρείας, ὦ γέρον. 812. σὺ δὲ 

ϑέλων καὶ μὴ ϑέλων ναῖ βήσῃ τάχα, βίᾳ πολλῇ κακοπαϑῶν. 8788α. 

λείπει πεπειραμέναι. 

86254. χελεύω --- ἄταν γοῖϑαϊ 869 βαδίαπηρίε ΟὈΟΡαΪΟΚ. 868. ἐὼ 

ἰοῦ ΤΟΣΠΘθα8. 864. δρανὰ Μ. 866. ἀτιέτανα Μ (ΒΆΡΘΥΒΟΥ. ΠΗ). 

866. ἔδοιμ᾽ Βυίοῦ: εἰδοι Μ. 868. ἀεξόμενον ϑοδιίρον (δ᾽ ἀεξόμενον 

ΘΟ μδΠ5): δεξόμενον Μ. 8716. βατέα βαϑμίδων πρόκαχα Ἐΐπιρογ. 8771 

αἱ ἱπίογρτγοίδιιθηΐαμη Βαργὰ δυσπαλάμως Υ. 819 δἀβουὶρίαπι ἀοὶοῖ ῬθΙροΥ. 

ΑἌϑοδγ 5 εἁ. ὙΥ εοΚΙ εἰῃ. 
16 
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εἰν. 2. ΧΟ. αἱαῖ αἰαῖ. 

χαὶ γὰρ δυσπαλάμως ὄλοιο 

δι’ ἁλέρρυτον ἄλσος, 

χατὰ Σαρπηδόνιον 

γῶμα πολύψαμμον ἀλαϑεὶς 

εὐρείαις εἰν αὔραις. 

ἔυζε χαὶ λάχαζε χαὶ χάλει ϑεούς. 

Αϊγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ ὑπερϑορῇ. 

ἴυζε χαὶ βόα πιχρότερ᾽ ἀχέων ὀιζύος 

απέϊοίν. 2. ΧΟ. οἷοῖ οἰοῖ. 

λυμασισ ὑπρογασυλάσχοι 

περιχαμπτὰ βρυάζεις, 

ὃς ἐρωτᾶς ὃ μέγας 

Δεῖλος ὁβρίζοντά σ᾽, ἀποτρέ- 

Φειεν ἄιστον ὕβριν. 

ΚΗ. βαίνειν χελεύω βᾶριν εἰς ἀμφίστροφον 

819. τοῦτο ἰδέᾳ, εὐχτικῶς. ὄλοιο οὖν σὺν ταῖς σαῖς μηχαναῖς. 

880. τὸ πέλαγος. 881. κατὰ τὴν Σαρπηδονίαν ἄχραν. 884. 

μάτην ληκεῖ καὶ βοᾶ (ληκεῖς καὶ βοᾷς ῬαΙΘ6Υ). 885. οὐχ ἐχφύ- 
ε 

γοις. 886. καὶ αὐτῶν τῶν ἀχέων (ἀχαιῶν τὰ) πιχρότερα Ὦυξε. 

888. εἰς ὑπὲρ τῶν Αἰγυπτέων πρεσβεύοι. 890. ὁ Νεῖλός σε. 

898. τὴν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἑλισσομένην, ὅ ἐστιν ἀμφιέ- 

λισσαν. 

879. εἰ γὰρ Ἡθδίῃ. ὄλοιο ΒΡ] ονἶββθ νυἱἀθίιν πὶ, βου θπάστῃ σαλεύου. 

880. ἁλέρρυτον ΒοΒοΓίΘΙ]ὰ5: ἀλλέρυτον Μ. 882. πολύόψαμμον ἘΧΩΡΟΙΪᾺΒ: 

πολυφάμαϑον Μ. ἀλαϑεῖσ Μ. 888. ἀερίαις ἐν Ἠδτίυπρ (ἀερέαισιν ΗθΥ- 

τη ΠΠ). 884 --- 920. ρῬΑΙΔΡΥΔΡΗΪ ΡΘΥΒΟΠΔΓΌΠΙ Υἱοθ8 ποίϑηΐ ἴῃ Μ, πἰβὶ αποὰ 

887, 917, 919 ποίᾶ πυ}]ἃ. 886. ἔυξε χαὲ βόα ἀρὶοὺ Ηθηδηιν. ὀιζύος .. 

ἔχων βΒορδγαίο νοῦϑὰ δδθοὶ Μ. 887. οἵ αὐἱπαΐὶο5 Μ. 888. λύμας εἷς 

6Χ 8680]. Ὀίπάοτγί. δπρογασυλασχάι Μ, σὺ πρὸ γᾶς Ἠογδημπ, ὁλάσχων 

ἘΡῸΓ (ἰοτί. ὁλαχτῶ»). 890. ἐπωπᾷ σ᾽ Ἐπηροτίαβ, ἐπωπᾷ δ᾽ Μαγίη. 

891 54. σε ἀποτρέφει | ἔναιστον Μ. 893. ἀμφίστροφον 6ΟΧ Β0ΒΟΪ. 

Ῥογβοη, οἷν. Εέγτα. Θυᾶ. Ρ. 104, 42: ἀντέστροφον Μ. 

ΒΘυΡΡΩΏΌΕΒΝ. 

ὅσον τάχιστα" μηδέ τὶς σχολαζέτω. 

δλχὴ γὰρ οὔτοι πλόχαμον οὐδάμ᾽ ἄζεται. 

οἱοῖ, πάτερ, βρέτεος ἄ- 

ρος ἄτα. μαλδα ἄγει 

ἄραχνος ὡς βάδην. 

ὄναρ ὄναρ μέλαν. 

ὀτοτοτοτοῖ. 

μᾶ Γᾶ, μᾶ [ἃ, βοᾶν 

φοβερὸν ἀπότρεπε. 

ὦ βᾶ Γᾶς παῖ Ζεῦ. 

ΚΗ. οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνδῥάδε" 

οὐ γάρ μ᾽’ ἔϑρεφαν οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροφῇ. 

απἰϊοίν. 8. ΧΟ. μαιμᾶ πέλας δίπους ὄφις, 

ἔχιδνα δ᾽ ὥς με 

τί ποτ᾽ ἔν 

δαχοσάχ 

ὀτοτοτοτοῖ. 

μᾶ [ἃ, μᾶ Γᾶ, βοᾶν 

φοβερὸν ἀπότρεπε, 

ὦ βᾶὰ Γᾶς παῖ Ζεὺ. 

ΚΗ. εἰ μή τις ἐς ναῦν εἶσιν αἰνέσας τάδε, 

896. ἣ τῶν βρετέων ἐπικουρία βλάπτει με. τοῦτο δέ φασιν, ἐπεὲ 

ϑαρσοῦσαι αὐταῖς (αὐτοῖς Υἱοί.) ἐν τῷ φανερῷ κατελήφϑησαν. 899. 
.- 

τουτέστιν μηδέν με οὖσαν. 901. ὦ μῆτερ γῆ. 908. ὦ "ἊΨ 

Ζεῦ, γῆς παῖ. ἣ αὐτὴ γὰρ Ῥέα καὶ ἢ. ϑ0δ. εἰς γῆράς με ἤγα- 
πὶ 

γον. 906. ἐνθουσιᾷ. 911. ὦ μῆτερ γῇ. 

894. ὅσον ΒοθοτίΘ6 115: ὅρον Μ. τις ΤυσποῦαΒ: τ Μ. 89θῦ. οὐδάμ 

ἅξεται Ῥαιν: οὐ δαμάζεται Μ. 89654. βρέτεος ἄρος ἄτα Ἂς Β0Β0]. 

(οὐ Επδίδίι. 1422, 19 ἀπὸ δὲ τοῦ ἀρῶ καὶ ἄρος τὸ ὄφελος παρ φυτὰ 

ἂν “Ἰχέτισι »βρότεος ἄρος ἄτας ἤτοι τὸ εὖ τῶν βροτῶν καὶ τὸ ὄφελος 

ἄτη ἐστίν) ΑΡΤΘΒΟΝ: βροτιοσα ροσαται Μ. μάλα δ᾽ Βοίδο. 907. μαιμᾷ 

ἙἘοΡοτίο 5: μαε μαι Μ. 165 
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λαχὶς γιτῶνος ἔργον οὐ κατοιχτιεῖ. 

εἰν, 4. ΧΟ. ἰὼ πόλεως ἀγοὶ πρόμοι, δάμναμαι. 

ΚΗ. πολλοὺς ἄναχτας, παῖδας Αἰγύπτου, τάχα 

ὄφεσϑε" ϑαρσεῖτ᾽, οὐχ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν. 

διωλόμεσϑ᾽ - ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν. 

ἕλξειν ἔοιγ᾽ ὑμᾶς ἀποσπάσας χόμης, 

ἐπεὶ οὐχ ἀχούετ᾽ ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων. 

οὗτος, τέ ποιεῖς; ἐχ ποίου φρονήματος 

ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ᾽ ἀτιμάζεις γϑόνα; 

ἀλλ᾽ ἢ γυναιχῶν ἐς πόλιν δοχεῖς μολεῖν; 

χάρβανος ὧν δ᾽ “Ἕλλησιν ἐγχλίεις ἄγαν" 

χαὶ πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὥρϑωσας φρενί. 

ΚΗ. τί δ᾽ ἠμπλάχηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίχης ἄτερ; 

ΒΑ. ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐχ ἐπίστασαι. 

ΚΗ. πῶς δ᾽ οὐχέ, τἀπολωλόϑ᾽ εὑρίσχων ἐγώ ; 

ΒΑ. ποίοισιν εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις; 

ΚΗ. Ἑρμῇ μεγίστῳ προξένῳ μαστηρίῳ. 

ΒΑ. ϑεοῖσιν εἰπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβῃ. 

ΚΗ. τοὺς ἀμφὶ Νεῖλον δαίμονας σεβίζομαι. 

ΒΑ. οἱ δ᾽ ἐνϑάδ᾽ οὐδέν, ὡς ἐγὼ σέϑεν χλύω. 

ΚΗ. ἄγοιμ᾽ ἄν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿ξαιρήσεται. 

ΒΑ. χλάοις ἄν, εἰ φαύσειας, οὐ μάλ᾽ ἐς μαχράν. 

916. τὴν ἐργασέαν τοῦ χιτῶνος. 926. εἰς ὀρϑὴν ἦλϑες. 

916. πρόμοι ϑίδηϊογ: πρόμνοι Μ. 9178. οἱ 920 54ᾳ. Ρουτηυίδί Ηθδίι. 

918. ϑαρσεῖτ᾽ ᾿ οὐχ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν ἈΟΒΟΤίΘΙ]ΠΒ: ϑάρσει τοῦ χερεῖ ταναρ- 

χίαν Μ. 919. διωλόμεσϑ᾽ " ἄελπτ᾽, ἄναξ ΒοΡοτί6 1185: διωλόμεσϑα ἐπτά- 

ναξ ΝΜ. 920. ἐπισπάσας ῬΊθογΒΟΗ. 921. οὐχ ἀχούετ᾽ ὀξὺ ῬοΙβοη (οὐχ 

ἀχούεις ὀξὺ ϑομασί2) : οὐ χαχοῦ ἕξυ Μ. 922 ---941. ρΑΙΔΡΤΑΡΪ ΡΘ6Γ80- 

ΒΑΤΌΙΙ Υἱοθβ ποίδης ἰ' Μ. 926. ὧν δ᾽ Ῥοτξβοῃ: δ᾽ ὧν Μ.ι 926. ὥρ- 

ϑωσας φρενί ΒΟΡοτίΟ]υ8: ὥρϑωσα φρενεί Μ. 929, τἄμ᾽ ὀλωλόϑ᾽ 

εὑρίσχων ἄγω ῬΟΥΒΟΗ. 930. προξένοις Υἱοίοτία8: προσξένοισ Μ. 

984. χλύω Βοδοτίο! 15: χάτω Μ. 986. χλάεισ Μ (ΒΌΡΘΓΒΟΥΣ. π|), χλαίοις 

ἘοΒΟΣ 615. οὐ ἰάθμι: οὐδέ Μ. 

ΒΌΡΡΠΟΕΞ. 

. ἤχουσα τοὔπος οὐδαμῶς φιλόξενον. 

οὐ γὰρ ξενοῦμαι τοὺς ϑεῶν συλήτορας. 

, λέγοιμ᾽ ἂν ἐλθὼν παισὶν Αἰγύπτου τάδε. 

ἀβουχύλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι. 

ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰδὼς ἐννέπω σαφέστερον -- 

χαὶ γὰρ πρέπει χήρυχ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς 

ἔχαστα --- πῶς φῶ; πρὸς τένος τ᾽ ἀφαιρεϑεὶς 

ἥχειν γυναιχῶν αὐτανέφιον στόλον ; 

οὔτυι διχάζει ταῦτα μαῤτύρων ὕπο 

Ἄρης" τὸ νεῖχος δ᾽ οὐχ ἐν ἀργύρυυ λαβῇ 

ἔλυσεν, ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος 

πεσήματ᾽ ἀνδρῶν χἀπολαχτισμοὶ βίου. 

τί σοι λέγειν χρὴ τοὔνομ᾽ ; ἐν χρόνῳ μαϑὼν 

εἴσῃ σύ τ᾽ αὐτὸς χοὶ ξυνέμποροι σέϑεν. 950 

ταύτας δ᾽ ἐχούσας μὲν χατ᾽ εὔνοιαν φρενῶν 

ἄγοις ἄν, εἴπερ εὐσεβὴς πίϑοι λόγος. 

τοιάδε δημόπραχτος ἐχ πόλεως μέα 

ψῇφος χέχρανται, μήποτ᾽ ἐχδοῦναι βέᾳ 

στόλον γυναιχῶν" τῶνδ᾽ ἐφήλωται τορῶς 

γόμφος διαμπάξ, ὡς μένειν ἀραρότως. 

ταῦτ᾽ οὐ πίναξέν ἐστιν ἐγγεγραμμένα 

οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων χατεσφραγισμένα, 

945. οὐ δεήσει μαρτύρων ἡμῖν" ὃ γὰρ Ἄρης κρώνει τὸ νεῖκος. 

οὐδὲ γὰρ ἄργυρον παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνοντες εἰρηνεύσαιμεν ἄν. 957. 

οὐκ ἐγγράφως ταῦτα εἶπον, ἀλλὰ ζώσῃ φωνῇ. 

939. λέγοιμ᾽ Ηρδία: ἀέγοισ Ν. 942. ἀπαγγέλειν Μ. 944. ἥχοιν 

Μ, ἥκειν τι, αὐ νἱάοίατ. [πἰοΓ 944 οἱ 946 Ιδουηᾶπι βιϑίαϊέ οἱ]. 947. 

γίνεται Μ. 948, βίων ῬΙαί. Μοτ. Ρ. δ17 Ἐ' οἱ 9817 Ε΄ 949. π0}}8 

Ρούβοπδθ ποίδ ἴῃ Μ. 960. εἔσει σύ τ᾽ αὐτὸς χοὶ ΒοΟΙΒΘ: εἰσϑιγαυτοσ 

χοιΐ Μ, ἴῃ τιᾶγᾷ. ἔσως γ᾽ αὐτὸς χ᾽ οἱ ξυνέμ(ποροι τι. οδῶ. λόγος Τυτ- 

μρΡυΒ: ἀλόγοισ Μ. Ῥοςὲ 962 ἰαουπᾶπι βἰδίαϊς Ηδυίυῃρ. οδδ. τῶνδ᾽ 

ἐφήλωται τορῶς ΤΌγΠΟΡαΒ: τῶνδε φιλωταὶ τορῶ Μ. 
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σαφῇ δ᾽ ἀχούεις ἐξ ἐλευϑεροστόμου 

γλώσσης. χομίζου δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐξ ὀμμάτων. 
νἐ »ν ΄ ᾽ - ’; 

ἔοιγμεν ἤδη πόλεμον ἀρεῖσϑαι νέον. 

εἴη δὲ νίχῃ χαὶ χράτῃ τοῖς ἄρσεσιν. 

ἀλλ᾽ ἄρσενάς τοι τῆσδε γῆς οἰχήτορας 

εὑρήσετ᾽ οὐ πίνοντας ἐχ χριϑῶν μέϑυ. 

ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὺν φίλαις ὁπάοσιν 

ϑράσος. λαβοῦσαι στείχετ᾽ εὐερχῇ πόλιν 

πύργων βαϑείᾳ μηχανῇ χεχλῃμένην. 

χαὶ δώματ᾽ ἐστὶ πολλὰ μὲν τὰ δήμια, 
Ἂ ἤ ᾽ » Ὁ) 2 Ἁ “- " 

δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σμιχρᾷ χερὶ 
Ν » ξ »- ν νὴ ’ ἢ ΄ 

ἔνϑ᾽ ὁμὶν ἔστιν εὐτύχους ναέειν δόμους 

πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" εἰ δέ τις μείζων γάρις, 

πάρεστιν οἰχεῖν χαὶ μονορρύϑμους δόμους. 

τούτων τὰ λῷστα χαὶ τὰ ϑυμηδέστατα, 

πάρεστι, λωτίσασϑε. προστάτης δ᾽ ἐγὼ 

ἀστοί τε πάντες, ὦνπερ ἦδε χραίνεται 

φῆφος. τί τῶνδε χυριωτέρους μένεις; 

ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀγαϑῶν ἀγαϑοῖσι βρύοις,᾿ 

δῖε Πελασγκῦν. 

πέμῴφον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἣμέ μ ρόφρων δεῦρ᾽ ἥμετερον 
9604. πρὸ γὰρ τῆς εὑρέσεως τοῦ οἴνου τοῦτο ἐξεῦρον Αϊγύπ- 

τιοι. λέγεται δὲ μεϑύσχειν (]. μέϑυ κχρέϑινον). 972 (π)0 971). 

ὡς πολλῶν ξένων ἐχεῖ οἰχούντων. 976. ἐμοῦ καὶ τῶν ἀστῶν. 

918. ὡς υδῖῆα γυναικῶνε (Ηοπι. σ 208). 

961. π0}}1 Ρούβοπϑθ ποίδ ἰῃ Μ: ἔοιγμεν Οονοί: ἔσϑε μὲν τάδ᾽ Μ. 

ἀρεῖσϑαι Οοδοὲ (αἔρεσϑαι ῬοΙΒοΠ): ἐρεσϑε ΟΟΥΥ. ἰπ ἐρεισϑε Μ. 962. 
χράτος ΑΑΙΝΔΌΟΚ οἱ ΥΥ6Ι]. 968. π0}}]ὰ ῬΘΥΒΟΠδΘ ποίᾶ ἱπ Μ. 96. 

φέλαις ϑομαοίζ: φέλοισ Μ. 967. χαχλημένην Μ. 969. δεδωμάτο- 
μαι Μ, ΘΟΥΤ. ἰῃ -- ἦὧμαε τη]. 970. ἔνϑ᾽ ὕμιν ΚΙγοΟΒΠοΥ: εὐθυμεῖν Μ. 

εὐτύχους Ῥογβοη: ἐντυχούση Μ. δόμους ΤΌΣΠΘΡιΒ: δόμοισ Μ. 972. 

μονορύϑμουσ Μ. 974. λωτίσασϑε Οδηίον: λωτέσασϑαι Μ. 977. 

ῬΔΓΔΡΤΆΡΒΙΒ ργδθῆχα ἴῃ Μ. ἀγαϑοῖσι Ῥογβοη: ἀγαϑοῖσ Μ. 

ΒΌΡΡΏΟΕ. 

πατέρ᾽ εὐϑθαρσῇ Δαναόν, πρόνοον 

χαὶ βούλαρχον. τοῦ γὰρ προτέρα 

μῆτις, ὅπου χρὴ δώματα ναίειν 

χαὶ τόπος εὔφρων. πᾶς τις ἐπειπεῖν 

φόγον ἀλλοϑρόοις 

εὔτυχος᾽" εἴη δὲ τὰ λῷστα. 

σύν τ᾽ εὐχλείᾳ καὶ ἀμηνίτῳ 

βάξει λαῶν ἐν χώρῳ 

τάσσεσϑε, φίλαι δμωίδες, οὕτως 

ὡς ἐφ᾽ ἑχάστῃ διεχλήρωσεν 

Δαναὸς ϑεραποντίδα φερνήν. 

ὦ παῖδες, ᾿Ἀργείοισιν εὔχεσϑαι χρεὼν 

ϑύειν τε λείβειν ϑ᾽, ὡς ϑεοῖς ᾿θλυμπίοις, 

σπονδάς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως. 

χαί μου τὰ μὲν πραχϑέντα πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς 

φίλους πιχρῶς ἤχουσαν αὐτανεφίοις " 

ἐμοὶ δ᾽ ὀπαδοὺς τούσδε χαὶ δορυσσόους 

ἔταξαν, ὡς ἔχοιμι τίμιον γέρας. 

χαὶ μήτ᾽ ἀέλπτως δοριχανεῖ μόρῳ ϑανὼν 

λάϑοιμι, χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος ἀείζων πέλοι. 

τοιῶνδε τυγχάνοντας εὐπρυμνῆ φρενὸς 

χάριν σέβεσϑαι τιμιωτέραν ἐμοῦ. ᾿ 

χαὶ ταῦτα μὲν γράφεσϑε πρὸς γεγραμμένοις 

- » 

980. τὸν πρόνοιαν ἡμῶν ποιούμενον. 988. ἐπεὶ πᾶς ἄνϑρω- 

πός ἐστιν ἕτοιμος εἰς τὸ φέγειν τοὺς ξένους. 

980. πάτερ Μ. 9θ8ῦ. εὔτυχος ΘΡΔΠΠΘΙτη: εὔτυκτοσ ΟΟΥΤ. ΟΧ εὖ πετέρις 

Μ. 991. ρδυδρταρΠυ8 ρεδοῆχα ἴῃ Μ. 994. ἐγγενεῖς Ηθδίμ: ἐχτεένείσ ΑΙ. 

99. φέλους Ὁ: φιλου Μ. αὐτανεφίοις ϑοΔΙΡΟΓ: ἀτανεψίουσ Ν. ὑ υοῆς τκε 

δ᾽ ϑίδηϊου: ἐμοὺσ, σ ἴῃ δ᾽ τουϊαίο, Μ. 998. δφραανει μόρῳ ᾿ ᾿ νῷ: 

δόρυχ᾽ ἀνημέρωι ΝΜ. Ῥορὲ 999 ᾿ἰδουπᾶπι (μήτ᾽ » 5) οἰ 58 τρεσῦν 

ῬδΙοΥ. 1002. ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἐγγράφψασϑε Ηοττηδηῃ. πρὸς ΜΕ 

ΒΟΡοΥ ΘΙ α5: προσγεγραμμένουσ ΜΝ. 



986::.5- «εαῦ 

ἢ 
π|: 

" 

1: 

Π 
Ϊ 
ἶ 

ππ τυσταραεωσεα. 

ἈΒΒΟΗΥΙΙ 

πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν πατρός, 
ἀγνῶϑ᾽ ὅμιλον ὡς ἐλέγχεσϑαι χρόνῳ. 
πᾶς δ᾽ ἐν μετοίχῳ γλῶσσαν εὔτυχον φέρει 
χαχήν, τό τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως. 
ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ χαταισχγύνειν ἐμέ, 
ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον βροτοῖς. 
τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλαχτος οὐδαμῶς, 
δῆρες δὲ χηραίνουσι χαὶ βροτοί, τί μήν; 
χαὶ χνώδαλα πτεροῦντα χαὶ πεδυστιβῆ. 
χαρπώματα στάζοντα χηρύσσει Κύπρις 
χάλωρα χωλύουσαν ϑωσμένειν ἐρῶ 
χαὶ παρϑένων χγλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι 
πᾶς τις παρελδὼν ὄμματος δϑελχτήριον 
τόξευμ᾽ ἔπεμφεν, ἱμέρου νιχώμενος. 
πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν πολὺς πόνος, 
πολὺς δὲ πόντος εἵνεχ᾽ ἠρόϑη δορί, 
μηδ᾽ αἷἶσγος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐχϑροῖς ἐμοῖς 
πράξωμεν. οἴχησις δὲ χαὶ διπλῇ πάρα, 
τὴν μὲν Πελασγός, τὴν δὲ χαὶ πόλις διδοῖ, 
οἰχεῖν λάτρων ἀτερϑεν" εὐπετῇ τάδε. 
μόνον φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρός, 
τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ βέώυ πλέον. 

1008. σωφρονεῖτε, ὅπως ὃ τῶν Αἱγυπτιαδῶν ὅμελος καταγνωσ- 
ϑείη ὑπὸ τῶν Ἀργείων καὶ μὴ ἡμεῖς. 1006. τὸ εἰπεῖν μυσαρόν τι 
χατὰ τῶν ξένων εὐχερῶς (εὐχερές Υἱοί.) ἐστιν. --- γνώμη. 1008. 
τὴν ἐπιστροφῆς δεομένην" ἢ τὴν ἐπιστρέφουσαν εἰς ϑέαν. 1010. 
πάντα ἐπιϑυμέᾳ δουλεύουσι. 1017. μὴ ὑποπέσητε ἀνδράσιν. 

ν 
Ῥοϑβὲ 1008 Ιδοιηδη βίδα ὙΥ οἱ]. 1004. ὅμιλοσ Μ. 1008. εὔτυχον 

ϑρδηβοίμι: εὔτυχον Μ. 1010 -- 1018 βροοϊπαϊ! ποτ. 1010. ϑεοέ σφε 
χηραίνουσι Ματίϊη (ϑεοί ΙΔ00}). τιμὴν Μ. 1011. πεδοστιβὴ Βοροτ- 

εἰν 
[6118 : παιδοστιβῇ Μ. 1018. ϑωσμένην Μ. ἴοτί. ἄωρα χωλύουσα πρου- 
σελεῖν ἔρον. 1018. οὕνεχ᾽ ἠρόϑη Ἠθφδίῃ: οὖν ἐχληρώϑη Μ. 1020. 
οἴχησις ΒΟΒοτίοΙ]ὰ5: οἰχήσεισ Μ. 1022. λάτρων Ἠριτηδηη: λατρῶν Μ. 
1023. φυλάξαι Μ. 

ΞΌΡΡΙΠΙΟΕΞΒ. 

τἄλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν Ὀλυμπίων" 
ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας εἵνεχ᾽ εὖ ϑάρσει, πάτερ. 
εἰ γάρ τι μὴ ϑευῖς βεβούλευται νέον, 
ἴχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέφω φρενός. 

δέν, ΧΟ. ἴτε μὰν ἀστυάναχτας 

μάχαρας ϑεοὺς γανάεντες πολιούγους 
τε χαὶ οὗ γεῦμ᾽ ᾿ρασίνου 
περιναίετε παλαιόν. 
ὑποδέξασϑε δ᾽ ὀπαδοὶ 

μέλος" αἶνος δὲ πόλιν τήνδε Πελασγῶν 
ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου 
πρυχυὰς σέβωμεν ὕμνοις" 

απέϊοίν. ποταμοὺς δ᾽ οἷ διὰ χώρας 

δελεμὸν πῶμα γέουσιν πολύτεχνοι, 
λιπαροῖς γεύμασι γαίας 
τόδε μειλίσσοντες οὖδας. 
ἐπίδοι δ᾽ Ἄρτεμις ἁγνὰ 
στόλον οἰχτιζομένα, μηδ’ ὑπ᾽ ἀνάγχας 
γάμος ἔλθοι Αυϑερείας" 
στύγειον πέλοι τόδ᾽ ἄϑλον. 

δέν. Κύπριδος δ᾽ οὐχ ἀμελεῖ ϑεσμὸς ὅδ᾽ εὔφρων. 1045 

1088. πολυτεχνίας πρόξενοι. 1046. ὁ τοῦ ὑμετέρου (ἡμετέ- 
ρου Υἱοῖ.) ὕμνου νόμος. 

1025. ποία Ηΐο οπιΐββᾶ, ῬϑΥΔΡΤΑΡΗΙΒ ΡὈΓΟΧΙ ΠΟ γϑιϑαὶ ρῥγδθῆχα ἰη Μ. 
1026. οὕνεχ᾽ Μ. 1027. ϑεοῖς γὰρ εἴ τε μὴ ὙΥ εἰ]. 1029. ρᾶγἃ- 
στΆΡἢ5 ρῥγδθῆχα ἴῃ Μ. 1090. μάχαρας ϑίδηϊοΥ: μαχρασ Μ. ἀγαλοῦν- 
τες ῬδΙοΥ. 1082. περιναίουσιν ΜΔΙΟΚΒΟΙΘΗ͂ΒΙ (περιναέουσι Ἠθφδί). 
1038. ὑποδέξασϑε δ᾽ Ἠρδίι : ὁποδέξασϑ᾽ Μ. 1034. μέλος ΤιΘρτδηᾶ: 
μένοσ Μ. αἶνος ΒοΡοτί611ὰ5: αἰνὸσ Μ. 1036. προχοὰς ΒοΡοτΘ]]ὰ8: 
πρὸσ χοὰσ Μ. 1040. μειλέσσοντες Ῥαὰν: μελέσσοντεσ Μ. 1048. 
τέλος ὙΥ ΟἹ]. ἔλδοι α: ἔλδει Μ. 1044. στυγερῶν Ἡρητηδπη, ἔοτί. 
στυγίων. 1048 ---ἸΟΘ2 8η01}}}8. ὑἱθαϊξ ΚΤ ΒΟΥ 1046. Αϊύπρι- 
δος δ᾽ Ῥαυν: χύπριδοσ ΝΜ. 
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δύναται γὰρ Διὼς ἄγχιστα σὺν Ἥρᾳ" 

τίεται δ᾽ αἰολόμητις 

ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

μετάχοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεισιν 

Πόϑος ἃ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον τελέϑει δέλ- 

χτορι Πειϑοῖ. δέδοται δ᾽ Ἁ4.- 

μονίᾳ μοῖρ᾽ ᾿Αφροδίέτας 

φεδυραὶ τρίβοι τ᾿ ἐρώτων. 

απἰϊοιν. φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπνοίας χαχά τ᾽ ἄλγη 

πολέμους ϑ᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι. 

τί ποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν 

ταχυπόμποισι διωγμοῖς; ἯΠῚ 

ὅ τί τοι μόρσιμόν ἔστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. 

Διὸς οὐ παρβατός ἐστιν μεγάλα φρὴν 

ἀπέρατος" μετὰ πολλῶν 

δὲ γάμων ἅδε τελευτὰ 

προτερᾶν πέλοι γυναιχῶν. 

ὃ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι 

γάμον Αϊγυπτογενῆ μοι. 

Τὸ μὲν ἂν βέλτατον εἴη" 1060ὅ 

σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελχτον. 

1049. χοινωνοέ. 1062. ἣ ἁρμονία μετέχει τῆς ᾿Δφροδέτης. 

΄ γὼ ςΦὋἝὋΟὮ»ν -« 
΄ “. α 

φευδὴς δέ, ὅτι πολλὰ φεύδονται οἱ ἐρῶντες. 1065. δέδοικα, 
. 

" »- [4 ᾿.. 
᾿ 

ὅτι εὐπλοίας ἔτυχον, μὴ καὶ τὸ τοῦ γάμου τυχών. 1000. μετὰ 

- κι 
΄ Ξ'. 

ἄλλων πολλῶν γάμων γυναιχὼν χαὶ οὗτος τελεσϑήσεται. 

1049. δὲ φέλᾳ Βοίμο: δ᾽ αἱ φίλαι Μ. 1060. ᾧ τ᾽ ὙΥΘΙΠΔΌΟΓ: ἫΝ 

Μ. 106054ᾳ. ϑέλχτορι ΒοίΒο: ϑεάχτορι Μ. πειϑοῖ ὁ: πιϑοῖ Μ. 

1068. φεδυραὲ ϑοΔ σον: θρλρνθε Μ. 1054. φυγάδεσσιν Βαγρθ8: φυ- 

γάδεσ Μ. ἐπιπνοίας ΤΌΠΟΙ: ἐπιπνοίαι Μ. 1069. παρβατός ᾿ΑΑΒΚΟΥ͂: 

παραβάτασ Μ. 1062. προτερᾶν Βοίθ: προτέραν Μ. 1068 -- 

1012. Ῥαπαϊᾶθβ δὲ 8η0}}188 δι ΟΓΠΔΥΘ οἰαίαϊς 6 ΟὟ βομποίάον (ΘΟ! οι 

γἱἀοπίυῦ ἄποθβ ἀπογαπι ΟΒΟΓΟΓΈΠΙ). 1066. »γρ. ϑέλγοις ἂν ἄϑελχτων 

αυοὰ ποι ῥ]δοοίε ϑέθρΒΔΠῈΒ: ϑέλγεισ ἀνάϑελχτον Μ. 

ΞΌΡΡΠΟΕΞΒ. 

Σὺ δέ γ᾽ οὖχ οἶσϑα τὸ μέλλον. 

Τί δὲ μέλλω φρένα Δίαν 

χαϑορᾶν, ὄψιν ἄβυσσον; 

Μέτριον νῦν ἔπος εὔχου" 

τίνα καιρόν με διδάσκεις; 

Τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

Ζεὺς ἄναξ ἀποστεροΐί- 

ῃ γάμον δυσώνορα 

δάιον, ὅσπερ ᾿Ϊὼ 

πημονᾶς ἐλύσατ᾽ εὖ 

χειρὶ παιωνέᾳ χατασχεϑών, 

εὐμενεῖ βέᾳ χτίσας. 

αηἰϊϑέν. χαὶ χράτος νέμοι γυναι- 

ξίν: τὸ βέλτερον χαχοὺ 

χαὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, 

χαὶ δέχᾳ δίχας ἔπε- 

σϑαι, ξὸν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις 

μηχαναῖς ϑεοῦ πάρα. 

1012. λίαν ἐξετάξειν. 1081. ἡδέως ἔχω τὸ δέμοιρον τῶν 

καχῶν σὺν ἑνὶ ἀγαϑῷ, ὅ ἐστι τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ γάμου. Πάνδαρος 

(Ργίι. ΠῚ 145)" »ἕν παρ᾽ ἐσϑλὸν σύνδυο δαίονται πήματα βροτοῖς 

ἀϑάνατοικα. 

1073 58αᾳ. Παπδίαθβ εἰ 8η01}188 σοπίυποίδβ ΟδΠΘΓΘ Οθηδθί ΒΟΘΟΚΉ. 

1078. Ζεὺς ΒοΡοτίθ 118: ξεῦ Μ. 1074. γάμον 6: γάμου Μ. 1077. 

παιώνιαι χατασχέϑων Μ. 1078. ἴοτί. βίᾳ ϑιγών. 1081. χαὲ τὸ Βο- 

Ὀογίθ 1185: χαέ τε Μ. 1082. δίχᾳ Ηρδία: δίχα Μ. ἕπεσϑαι ] Μ. 50Ὁ- 

οὐἱρίαπι ἰῃ Μ: τέλοσ δεδωχὼσ χριστὲ σοὶ χάριν φέρω. 
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Ἀγαμέμνονος δπόϑδεσις. 

Ἀγαμέμνων εἰς Ἴλιον ἀπιὼν τῇ Κλυταιμήστρᾳ, εἰ πορϑήσοι τὸ 

Ἴλιον, (ὑπέσχετο αἀᾶϊ! [) τῆς αὐτῆς ἡμέρας σημαίνειν διὰ τοῦ πυρ- 

σοῦ. ὅϑεν σκοπὸν ἐκάϑισεν ἐπὶ μισϑῷ Κλυταιμήστρα, ἕνα τηροΐῃ 

τὸν πυρσόν. καὶ ὃ μὲν ἰδὼν ἀπήγγειλεν, αὐτὴ δὲ τῶν πρεσβυτῶν 

ὄχλον μεταπέμπεται, περὲ τοῦ πυρσοῦ ἐροῦσα" ἐξ ὧν καὶ ὃ χορὸς 

συνίσταται" οἵτινες ἀκούσαντες παιανίζουσιν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ καὶ 

Ταλϑύβιος παραγίνεται καὶ τὰ χατὰ τὸν πλοῦν διηγεῖται. ἡγαμέμ- 

νων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, ἔνϑα ἦν 

τὰ λάφυρα καὶ ἣ Κασάνδρα. αὐτὸς μὲν οὖν προεισέρχεται εἰς τὸν 

οἶχον σὺν τῇ Κλυταιμήστρᾳ, Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται, πρὶν εἰς 

τὰ βασίλεια εἰσελϑεῖν, τὸν ἑαυτῆς χαὶ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ϑάνατον 

καὶ τὴν ἐξ Ὀρέστου μητροκτονίαν, καὶ εἰσπηδᾷ ὡς ϑανουμένη, ῥὲ- 

φασα τὰ στέμματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος τοῦ δράματος ϑαυμάξεται 

ὡς ἔχπληξιν ἔχον καὶ οἶκτον ἱκανόν. ἰδίως δὲ Αἰσχύλος τὸν ᾿άγαμεμ- 

νονα ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεῖσϑαι ποιεῖ, τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας ϑά- 

νατον νεχρὰν αὐτὴν ὑπέδειξεν, πεποίηκέν τε Αἴγισϑον καὶ Ἀλυταιμήσ- 

τραν ἑκάτερον διεισχυριξόμενον περὶ τῆς ἀναιρέσεως ἕνὶ χεφραλαίῳ, 

τὴν μὲν τῇ ἀναιρέσει Ἰριγενείας, τὸν δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς ᾿θρέστου 

(θυέστου Υἱοὶ.) ἐξ Ἀτρέως συμφοραῖς. " 

ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους ὀλυμπιάδι χη 

(ὀγδοηκοστῇ Μουτγϑ5ϊ08) ἔτει β. πρῶτος Αἰσχύλος Ἀγαμέμνονι, Χοηρφό- 

ροις, Εὐμενίσι, Πρωτεῖ σατυρικῷ. ἐχορήγει Ξενοκλῆς ᾿φιδνεύς. 

τὰ τοῦ δράματος πρ ὅσωπα᾿ 

φύλαξ χορός [ἀγγελοςῚ 

Κλυταιμήστρα [Ταλϑύβιος] κῆρυξ 

᾿Δγαμέμνων Κασάνδρα 

Αἴγισϑος 

[πῃ ἱπᾶϊοθ ρουβοπᾶγαμι ποιηΐπδ ἄγγελος (Υἱά. δᾶ ν. 270) οἱ Ταλθύβιος 

τηᾶϊο δϑάϊία 6586 πιοπαὶϊν ϑίδη]ΟΥ. 

’ φύλαξ. θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων 

φρουρᾶς ἐτείας μῆχος, ἣν χοιμώμενος 
ἤ ) ““ » Ἁ ’ 

στέγαις ᾿ἀτρειδῶν ἄγχαϑεν, χυνὸς δίχην. 

ἄστρων χάτοιδα νυχτέρων ὁμήγυριν, 

χαὶ τοὺς φέροντας γεῖμα χαὶ ϑέρος βροτοῖς 

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρι 

ἀστέρας, ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν. 

χαὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβουλον, 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐχ Τροίας φάτιν 
δ᾿ Ἁ ΄ 35 »Ἃ . -" 

ἁλώσιμόν τε βάξιν" ὧδε γὰρ χρατεῖ 

γυναιχὺὸς ἀνδρόβουλον ἐλπέζον χέαρ. 

εὖτ᾽ ἂν δὲ νυχτίπλαγχτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔγω 

εὐνὴν ὀνείροις οὐχ ἐπισχυπουμένην 
μαῦρα». Ω . ᾿ 3 - 
ἐμήν" φόβος γὰρ ἀνδ᾽ ὕπνου παραστατεῖ 

τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ. 1ὅ 

1. ϑεράπων Ἀγαμέμνονος ὃ προλογιζόμενος, οὐχὶ ὁ ὑπὸ Δϊγέσ- 

ϑου ταχϑείς. 2, τῶν κατὰ τὸ μῆκος τῆς ἐτείας φρουρᾶς. ἦν 

ἐπὶ μῆκος κοιμώμενος. 8. πρὸς τὸ φυλακτικὸν καὶ φιλοδέσποτον. 

τὸ δὲ ἄγκαϑεν κατὰ συγχοπὴν ἀντὶ τοῦ ἀνέκαϑεν, τουτέστιν ἄνω- 

ϑεν ἐξ ἀρχῆς. --- ἔτ ἀγχκαϑεν. 6. τοὺς δυναμένους παρὰ τὰ 

ἄλλα σημᾶναι τοὺς καρφούς. 11. τὸ μείζονα ἢ κατὰ γυναῖκα 

βουλευόμενον, γενναῖον: ἢ κατὰ ἀνδρὸς βουλευομένης. 14, ἢ πε- 

ρισσὸς ὃ γάρ, ἢ λείπει τὸ ἀλύων. 

Ὠθ 1---822 οχ Μ γοΐοσίυν. 2. ἣν ἔσ ἢ: δ᾽ ἦν Ν.  π0ῃ 

Βαθοὺ ΘΒ]. Ταῖ. Ι5βὰρ. ἴῃ Αταί. ῬΏδθη. Ρ. 122, υδὶ νυ. 4---υ δῆθυπηίυσ, 
: ο 

ἀδηηπαυϊαιθ ργϑθθαηίθ Ρϑυνὶο Ὑ ΔΙΟΚΘΠΔΙαΒ. 11. ἐλπέξων Μ. 14. 

ἴοτί. ἀντέπνους. 



ΑΕΒΟΗΥΙ 

ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοχῶ, 

ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄχος, 

χλαίω τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 

οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ ἄριστα διαπονουμένου. 

νῶν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων 

εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 

ὦ χαῖρε λαμπτήρ, νυχτὸς ἡμερήσιον 

φάος πιφαύσχων χαὶ γυρῶν χατάστασιν 

πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς γάριν. 

ἰοῦ ἰοὺ. 

᾿Ιγαμέμνονος γυναιχὶ σημανῶ τορῶς, 

εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 

ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι 

ἐπορϑιάζειν, εἴπερ ᾿Ιλέου πόλις 

ἑάλωχεν, ὡς ὃ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 

αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροέμιον γορεύσομαι. 

τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι 

τρὶς ξξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυχτωρίας. 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῇ χέρα 

ἄναχτος οἴχων τῇδε βαστάσαι χερί. 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, βοὺς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας 

βέβηχεν" οἶχος δ᾽ αὐτός, εἰ φϑογγὴν λάβοι, 

18. οἴχου διαπονουμένου οὐκ ἄριστα ὡς τὸ πρόσϑεν. 42, δεῖ 

διαστήματος ὀλίγου, εἶτα ἀναχραγεῖν, ὡς ϑεασάμενον τὸν πυρσόν. 

--- ἐχ νυχτὸς ἡμέραν ἡμῖν δοῦσιν (διδούς ἴ). 26. μεγαλοφώνως 

(61.). 21. ὡς ἐπὶ ἄστρου ἢ σελήνης. 80. διαπρεπῶς σημαξ 

νει. 81. πρὸ τῆς Κλυταιμήστρας. 82. οἰκειώσομαι. 88. 

καὶ παροιμία νἀεὶ γὰρ εὖ πέπτουσιν οἕ Διὸς κύβοικ. 86. ἢ βά- 

ρος ἐπίκειται" ἢ φοβοῦμαι ζημίαν ἐπικεισομένην μοι. 

19. δεσποτουμένου ὈΌΘΌΠΟΥ. ΟΡ. ἰοῦ ἰοῦ Ἠρττηίᾶπη: ἰοὺ ἐού Μ. 

20. σημανῶ ἃ ἴ αὶ ῃ: σημαίνω Μ. 29. ἐπορϑιάζξειν ἴ αὶ ἢ: ἐπορϑριά- 

ζειν Μ. 80. ἀγγέλλων ᾳ ἢ: ἀγγέλων Μ. 

ΑΘΟΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν" ὡς ἑχὼν ἐγὼ 

μαϑοῦσιν αὐδῶ χοὺ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

δέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου 

μέγας ἀντίδιχος, 

Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ ᾿4γαμέμνων, 

διϑρόνου Διόϑεν χαὶ δισχήπτρου 

τιμῆς ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿Ατρειδᾶν, 

στόλον ᾿Αργείων γιλιοναύτην 

τῆσδ᾽ ἀπὸ γώρας 

ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν, 

μέγαν ἐχ ϑυμοῦ χλάζοντες Ἄρη, 
τρόπον αἰγυπιῶν, οἵτ᾽ ἐχπατίοις 

ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων 

στροφοδινοῦνται, 

πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι, 

δεμνιοτήρῃ 

πόνον ὀρταλέχων ὀλέσαντες" 

ὕπατος δ᾽ ἀέων ἤ τις ᾿ἡπόλλων 

ἢ Πὰν ἢ Ζεὺς οἰωνόϑροον 

γόον ὀξυβόαν 

τῶνδε μετοίχων ὑστερόποινον 

41. ἀντὶ τοῦ ἐχϑρὸς ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς δίκαις ἐχϑρῶν. 48. 

οὗ γὰρ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ ϑυμούμενοι. 49. τοῖς ἔξω τῆς ὁδοῦ. 

-- οἵτινες ὕπατοι ὄντες, ὀλέσαντες δὲ τὸν πόνον τῶν ὀρταλέχων, 

τὸν ἐν τοῖς δεμνέοις τηρούμενον, ἐπὶ τῶν λεχέων στροφοδινοῦνται. 

δ4. τῶν μηδέπω πετομένων νεοττῶν. 66. ὃ ὄρειος. 68. ὑπὲρ 

τῶν μετοικισϑέντων νεοσσῶν. 

89. χυνοὗ ΝΜ. 40. ποίᾶπι Ῥούβοπδθ ργᾶθβου. τι. Πριάμου ἔφ Ἀ: 
Η 

πριάμω Μ. 44, ᾿Ατρειδαῖν Ὀϊπαοτΐ. 45. χιλιοναύταν Μ' (ΒΌΡΘΥΒΟΙ.. 
Η 

ΤΩ), 'π τηᾶγρ. γρ. ἴλιον αὐτάν τη. 47. ἧἤιραν Μ. ἀρωγὰκν Μ' (ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 

Τη). 49. ἐχπάγλοις ΒΙοπιβο]ά. 

ΑΔΒΟΆνΙυ5 οἀ. ΝΥ οΚΙεΐη. 17 



ΑἘΒΟΗΥ͂ΙΙ 

πέμπει παραβᾶσιν ᾿Ερυινύν. 

οὕτω δ᾽ ᾿Ατρέως παῖδας ὁ χρείσσων 

ἐπ᾿ ᾿Αλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος 

Ζεύς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναιχὸς 

πολλὰ παλαίσματα χαὶ γυιοβαρῆ 

γόνατος χονέίαισιν ἐρειδομένου 

διαχναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις 

χάμαχος ϑήσων Δαναοῖσιν ᾿ 

Τρωσί ϑ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπῃ νῦν 

ἔστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον" 

οὔϑ᾽ ὑποχλαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων 

οὔτε δαχρύων ἀπύρων ἱερῶν 

ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀτίται σαρχὶ παλαιᾷ 

τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 

μίμνομεν ἰσχὺν 

ἐἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σχήπτροις. 

ὅ τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 

ἐντὸς ἀνάσσων 

ἰσόπρεσβυς, Ἄρης δ᾽ οὐχ ἐνὶ χώρᾳ, 

τί ϑ᾽ ὑπέργηρως; φυλλάδος ἤδη 

59. τοῖς παραβήσασι καὶ μετοικήσασιν (μετοικέσασιν ἴ ̓ ) αὐτούς. 
΄ 

82. πολλοὺς μνηστῆρας ἐσχηκχυέας. 68. βαρέα καὶ μὴ ἐῶντα 

ἀνανεῦσαι τοὺς πέπτοντας. 66. διακναιούσης. -- κυρίως ταις 

πρὸ γάμου ϑυσίαις, νῦν δὲ ταῖς πρὸ τῆς ἁλώσεως μάχαις. 61. 

»καὶ τὸ μὲν ὥς χε πέλει, τὼς ἔσταιε (ΑΡ0]1. Β". Β 848). Ψν 

λείπει τὸ τίς. 70. τῶν ϑυσιῶν τῶν Μοιρῶν χαὶ τῶν Ἐρινύων, 

ἃ καὶ νηφάλια καλεῖται. 18. τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. 

64. ἐριδομένου Μ. 69. ὁποχαίων ΟΔΒΔΌΒΟΠαΒ. 70. οὔτε δαχρύων 

ἀοϊοὶ Βαθοῦμοσ. 72. ἀτέται (Ἰ. 6. ἀτέτᾳ) σαρχὲ ΟΟΥΤ. ΘΧ. ἀτέτα» σαρχὲ 

11. ἀνάσσων Ἠοττηδηπ: ἀνάσσων Μ. 18. ἴοτί. οὐχ ἐνὲ πείσῃ, οἵτ. 

Βοϑγοῖ. ἐν πείσῃ" ἐν χώρᾳ. 9. τέϑιπεργήρωσ Μ (τόϑιπεργηρως 

ἃ ἴ, τό ϑ᾽ ὑπέργηρων ἘΝ). 

ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

χαταχαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς 

στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν. ἀρείων 

ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαΐνει. 

σὸ δέ, Τυνδώρεω 

ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα, 

τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομένη, 

τίνος ἀγγελίας 

πειϑοὶ περίπεμπτα ϑυοσκχεῖς: 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 

ὑπάτων, γϑονίων, 

τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων, 

βωμοὶ δώροισι φλέγονται" 

ἄλλῃ δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήχῃς 

λαμπὰς ἀνίσχει, 

φαρμασσομένῃ γχρέματος ἁγνοῦ 

μαλαχαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 

πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 

τούτων λέξασ᾽ ὅ τι χαὶ δυνατὸν 

χαὶ ϑέμις αἰνεῖν, 

παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης, 

ἢ νῦν τοτὲ μὲν χαχύφρων τελέϑει, 

τοτὲ δ᾽ ἐχ ϑυσιῶν ἀγανὰ φαίνεις 

ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 

82. ἀλᾶται. 85. διὰ τέ 94, τοῦ ἐλαίου. 96. λεέπτε 

χομιζομένων (κομιζομένῳ ϑίδῃ!6γ). 100. ἔσϑ᾽ ὅτε μέν. 

82. ἡμερόφαντον Ὦ: ἡμερόφατον Μ. 88. τυνδέρκοι, ἢΐογα ὦ οχ 
αο ἴδοίϊδ, οἱ δοοθηΐι ΒΌΡΘΙ ε ᾿ἰη6018 ἰταηβῆχο, Μ, »αυΐϊθὰβ {Ἰριοχ βἰρηὶ- 

βοδίαν βουρίαυσα Τυνδαρέα, Τυνδάρεω, Τυνδαρέουκ« (Ὀϊἰπαογῇ). 87. ϑυο- 
σχεῖς Τυτη.: ϑυοσχινεῖσ, ὈΥΓΙΟΥΘ ε ἴῃ γαϑαγα βουρίο, Μ. 90. τῶν τε 
ϑυραίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων ἘπσοΥ. 91]. δώροισε ἢ: δώροισ Μ. 96. 
πελανῶ Μ. 101. ἀγανὴ Κατγβίορῃ. φανϑεῖσ᾽ Ῥδαν. 102. ἄπλη- 
στον ἴ: ἄπλειστον Μ. 

17: 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

τὴν ϑυμοφϑόρον λύπης φρένα. 

χύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος 

αἴσιον ἀνδρῶν 

ἐχτελέων" ἔτι γὰρ 

ϑεόϑεν χαταπνείει 

πειϑὼ μολπᾶν 

ἀλχὰν σύμφυτος αἰών" 

ὅπως ᾿Αχαιῶν 

δίϑρονον χράτος, “Ελλάδος ἦἧβας 

ξύμφρονα τὰν γᾶν, 

πέμπει σὺν δορὶ χαὶ γερὶ πράχτορι 

ϑούριος ὄρνις Τευχρίδ᾽ ἐπ᾽ αἶαν, 

οἰωνῶν βασιλεὺς 

βασιλεῦσι νεῶν, ὃ χελαινὸς 
ν᾿ σ "4. ἢ »} - 

ὅ τ᾽ ἐξόπιν ἀργᾷς; 

108. ἥτις ἐστὲ ϑυμοβόρος λύπη τῆς φρενός. 104. δυνανές 

εἰμι εἰπεῖν τὸ συμβὰν αὑτοῖς σημεῖον ὅταν - τὸ ἐν τῇ ἊΨ 

ὀφϑέν. 101. πεέϑει γάρ με ἣ παρὰ ϑεῶν πίστις ΦΌΝΝΝ καὶ λέ- 

γειν ὅτι εὖ πράξουσιν ὁΐ Ἀτρεῖδαι ὅσον ἀπὸ τοῦ ἀμμερόνυ. 100. 

ὃ γὰρ σύμφυτός μοι αἰών, ὅ ἐστι τὸ γῆρας, διὰ τρις βιοὺς πϑὦ 

μολπήν μοι καὶ ἀλκὴν χκαταπνεῖ, ἧ ἐστιν, εἰ καὶ γϑον εἰμ, ὅμως 

μέλφω τὰ γεγονότα" πέποιϑα γὰρ ὅτι εἰς πέρας αὐτὰ ἀδμαν οἱ 

ϑεοί. 111. τοὺς χρατοῦντας τὴν “Ἑλληνικὴν ἥβην καὶ τὴν ὁμὸ- 

φρονα περὶ τὰ ταχτικά. λέγει δὲ τοὺς Ἄτροῖνας. 118. τῷ δέ 

κην εἰσπραξομένῳ. 111. δ ἐξοπίσω λευκός, ὅ ἐστιν ὃ πύγαργος. 

103. λύπης, ϑυμοφϑόρον ἄτην οἰΐπι ΗΠ τ 8, ἴοτί. λύπης, ἄτην φρε
νο- 

δαλῆ. 104---- 169 σοΥΎρΡμδθο {ἱθαϊ! Β Αὐποὶᾶϊ (ΘρΡ Ἀγτηπιᾶ ΘΒβοτο). 107. 

χαταπνείει ΑἸᾶ.: χαταπνέκεε (απ Ῥοϑβὲ έ Εἴΐοτγα ογᾶβϑ αὰδθ υ ἔαϊδ86 Ροίθϑ) 

Μ, χαταπνεύει ἃ ἢ. 108. μολπᾶν ΘΟΥΤ. ἴῃ μολπὰν Μ. 109. ἀλχᾷ ϑομαθίζ. 

111. ἦβας Αὐἰδίοριι. ἤδη. 1288: ῇβαν (οοττ. οχ ἡ βᾶν) Ν. 112 -- 114, 408 

Μ οπιϊβογϑὶ βραίΐο νᾶσυο το οίο, δα ϊαϊὶ τι. 112. ταγάν ἃ ἴ ἢ, ταγόν ΒΊοπι- 

βοϊᾶ. ξύμφρονε ταγώ Ὀϊπᾶοτί. 119. χαὲ χερὶ ΑἸ βίο. ἤδη. 1288 : δίχασ 

ΤΩ. 117. ὁ δ᾽ Ἠατγίυαης. ἀργᾶς ΒΙοπιβοΙά, ἀργᾷς ΤὨΐογΒΟΙ: ἀργίασ ΜΝ. 

ΑΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

φανέντες ἴχταρ μελάϑρων 

χερὸς ἐχ δορυπάλτου 

παμπρέπτοις ἐν ἕδραισιν, 

βοσχόμενοι λαγέναν 

ἐριχύματα φέρματι γένναν, 

βλαβέντα λοισϑέων δρόμων. 

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

απέϊϑίν. χεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο 

λήμασι δισσοὺς 

᾿Δτρείδας μαχίμους 

ἐδάῃ λαγοδαίτας 

πομπούς τ᾽ ἀρχάς" 

οὕτω δ᾽ εἶπε. τεράζων " 

χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ 

Ποιάμου πόλιν ἅδε χέλευϑος, 

πάντα δὲ πύργων 

χτήνῃ πρόσϑε τὰ δημιοπληϑῆῇ 

μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον" 18ὅ 

οἷον μή τις ἄγα 

119. ἐχ δεξιᾶς, ὅ ἐστιν εὐσυμβόλως. 120. τοῖς βασιλείοις. 

121. λαγέναν γένναν τὸν λαγωόν (λαγωεόν τη). 122. πολυχύμονα. 

128. πρὸς τὸ σημαινόμενον τὸ βλαβέντα. 124. ἐπειδὴ ὃ αἴλινος 

καὶ ἐπὶ ϑρήνου λέγεται, φησὶν ὅτε ἐν τάξει ὕμνου αὐτὸν λέγε. 180. 

τεράζων: τὰ τέρατα διηγούμενος. 184, χτήνῃ: χτήματα. 186. 
μόνον μὴ προτυπὲν ὑπὸ ϑεῶν τὸ στρατωϑὲν τῆς Τροίας στόμιον, ὅ 
ἐστι τὸ ἐπὶ βλάβῃ Τροίας στρατευϑέν, ἄτη σκοτίσῃ. 

119. δοριπάλτου ΤΌΤΠΘΟΙΒ. 120. παμπρέπτοισ ΟΟΥΤ. ἰῃ παμπρέπιεοισ 
ΜΝ. 122. ἐριχύμονα ἃ ἴ ἢ, ἐριχυμάδα ϑ6Ί (6 Γ. 124. αἵλινον Ηὶο οἱ ἱπῆτγα 
ΒΘΙΏΡΟΥ Μ. εὐνιχάτω Μ, οἶμαι εὖ νιχάτω ἴῃ τηδῦρ. τη. Ῥοβέ 124 (ἰΐθπὶ ρμοβέ 
14 οὐ 169) αἔλενον αἴλινον αὖτε, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω (ἰοἰϊα5 ὁμοτῖ) δααϊ! ΚΘΟΚ. 
126. δύο τοοο.: δόω Μ. 127. ᾿ἡτρεΐδας ΜοΙΚ: ἀτρείδασ Μ. 128. 129 
ἴῃ ὑπη0 γοῦϑα παροί Μ. 128. λαγοδαίτας ἔ ἢ: λογοδαίτασ Μ. 129. ἀρ- 

χούς ἢ. 184. πρόσϑε τὰ ἢ: προσϑετὰ Μ. Ἐογί. χτήνη δήμια μυριοπληϑῆ. 
186. μοῖρα λαπάξει ἢ: μοῖρ᾽ ἀλαπάξει Μ. 196. ἄγα Ἠδτηδηη: ἄτα Μ. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ϑεόϑεν χνεφάσῃ προτυπὲν στύ- 

μον μέγα Τροίας 

στρατωϑέν. οἴχῳ γὰρ ἐπέ 

φϑονος Ἄρτεμις ἁγνὰ 

πτανοῖσιν χυσὶ πατρὸς 

αὐτότοχον πρὸ ἀλόχου 

μογερὰν πτώχα ϑυομένοισιν" 

στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν. 

αἴλιωνον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

τόσσων περ εὔφρων χαλὰ 

δρόσοισιν ἀέλπτουις μαλερῶν λεόντων, 

πάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομάστοις 

ϑηρῶν ὀβριχάλοισι, τερπνὰ 

τούτων αἰτεῖ ξύμβολα χρᾶναι, 

δεξιὰ μέν, χατώμομφα 

δὲ φάσματα στρουϑῶν. 

ἐήιον δὲ καλέω Παιᾶνα, 

139. τῷ γὰρ οἴκῳ τῶν χυνῶν Διός. ὕὅ ἐστι τῶν ἀετῶν, ὀργίζε- 

ται Ἄρτεμις δὲ (διὰ ϑίδη!6γ) τὸ χύοντα τὸν λαγὼν ἀποκχτεῖναι. λο- 

χεία (λοχέα Ῥἰπάοτί) γάρ ἐστιν ἣ ϑεός. 142. σὺν αὐτῷ τῷ τόχῳ. 

148. πτάκα: τὸν λαγωόν. 141. τοῖς νεογνοῖς. »χωρὶς δ᾽ αὖτ᾽ 

ἔρσαι« (Ηοπι. ε 222). ἀέλπτοις δὲ τοῖς ἕπεσϑαι τοῖς γονεῦσι (μὴ 

αὐάϊάϊς Βοροτί.) δυναμένοις. 149 (πιο 150). τὰ σύμβολα αἰτεῖ 

με φάναι τούτων δεξιὰ μὲν διὰ τὴν νέκην, ἐπίμομφα δὲ διὰ τὸν χό- 

λον ᾿Δρτέμιδος. 152. τῶν ἀετῶν. 168. ὡς μάντις. 

139. οἴχτῳ δ ρον. 141. χυσὶν Μ. 144. ἴοτί. στυγῶ. 

146. τόσον Ἢ ᾿. εὔφρων ἁ χαλά ἴ ἢ, εὔφρον ὦ χαλά ὙΝΕΙΙ. 141. 

δρόσοις ἢ. ἀέπτοις ἃ ἵ. Ἐοτί. δρόσοις τ᾽ ἐπάλπνοις (δρόσοισιν ἐπάκ- 

πνοις Καγβίθη). λεόντων ϑίδῃ]ο νυ 6Χ Ἐάν. Μ. ν. 8511 Αἰσχύλος ἐν ᾿4γα- 

μέμνονε τοὺς σχύμνους τῶν λεόντων δρόσους χέχληχε: ὄντων Μ. 148. 

φιλόμάτοισ (ΟΥ̓́Τ. ἴῃ φιλομάστοισ Μ. χρᾶναι ἔ ἢ: χράναι Μ. 162. φάσ- 

ματι Ἠοχτηᾶπη. στρουϑῶν, αυοᾶ ἱπίογροϊδύθμι Θ886 γἱαϊε Ῥογβοπ, δἰἰπὰ 

γοοδθυϊαπι ΘΧΡῸΪ. 

ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

μή τινας ἀντιπνόους 

Δαναοῖς γρονίας ἐχενηΐδας 

ἀπλοίας τεύξῃ, 

σπευδομένα ϑυσίαν 

ἑτέραν ἄνομόν τιν᾽, ἄδαιτον. 

νειχέων τέχτονα σύμ- 

φυτον, οὐ δεισήνορα. μέμνει 

γὰρ φοβερὰ παλένορτος 

οἰχονόμος δολία, 

μνάμων μῆνις τεχνόποινος. 

τοιάδε Κάλχας ξὺν 

μεγάλοις ἀγαϑοῖς ἀπέχλαγξεν 

μόρσιμ᾽ ἀπ᾽ ὀρνίδϑων 

ὁδίων οἴχοις βασιλείοις " 

τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον 

αἴλινον αἴλινον εἶπέ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

Ζεὺς ὅστις ποτ᾽ ἐστίν, εἰ τόδ᾽ αὐὖ- 

τῷ φίλον χεχλημένῳ, 

τοῦτό νιν προσεννέπω. 

οὐχ ἔχω προσειχάσαι 

πάντ᾽ ἐπισταϑμώμενος 

πλὴν Διός, εἰ τὸ μάταν 17 

166. ὦ Ἄρτεμι. 168. ἣν οὐδεὶς ἔδαισεν. 169. συγγενε- 

χήν. 160. οὗ φοβουμένην τὸν ἄνδρα, ἢ τὴν οὐ δήσασαν (δείσα- 

σαν ΒοΡοτί.) τὸν ἄνδρα. 161. ἡ ἐξ ὑστέρου ὁρμωμένη. 1606. 

διὰ τὴν νέκην. 168. ὁμοφώνως. 110. Ζεὺς ὅστις: διάφορος 

γάρ ἐστιν ἣ περὶ τοῦ ϑείου δόξα. 116. εἰ τὸ τῆς ματαιότητος 

ὀφείλει τις ἀποσείσασϑαι τῆς γνώμης, Δία νομιζέτω. 

166. αὔρας ρτῸ ἀπλοίας Ὀὶπάοτῖ. ΠΟ] δϑίϑηι τεύξῃς Ἰορῖ886 πηοποϊΐ 

ΗΘΥΤΆΔΠΗ. 106. ἀπέχλαγξεν ἃ ἢ: ἀπέχλαιξεν Μ. 178. προσηχᾶσαι 

ΟΟΥΥ. ἰπῃ προσειχάσαι Μ. 175. τὸ Ῥαυν : τόδε Μ. 



ΔΕΒΟΗΥΙΙ 

ἀπὸ φροντίδος ἄχϑος 

χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 

απίϊοίν. 1. οὐδ᾽ ὅστις πάροιϑεν ἦν μέγας, 

παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 

οὐδὲν λέξαι πρὶν ὦν, 

ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ, τρια- 

χτῆρος οἴγεται τυχών. 

Ζῆνα δέ τις προφρόνως 

ἐπινέχια χλάζων 

τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν᾽ 

τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- 

σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 

ϑέντα χυρίως ἔχειν. 

στάζει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ πρὸ καρδίας 

μνησιπήμων πόνος 

χαὶ παρ᾽ ἄχοντας ἦλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δὲ ποῦ χάρις βιαίως 

σέλμα σεμνὸν ἡμένων: 

απέϊοίν. 2. καὶ τόϑ᾽ ἡγεμὼν ὁ πρέ- 

σβυς νεῶν ᾿Αχαιιχῶν, 

μάντιν οὔτινα φέγων. 

118 (πιο 119). διὰ τοὺς Τιτᾶνας. 179 (πιο 118). ὁ Τυφώς. 

181. τριαχτῆρος: νικητοῦ ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς πεντάϑλοις ἄν. 

τριαδιζόντων (ἀποτριαζόντων ϑΡΔὨΪΙΘΙΠ)). 184. ἐπὶ ἐλπίδι γέχης. 

186. ὁλοσχερῶς φρόνιμος ἔσται. 187. »νπαϑὼν δέ τε νήπιος 

ἔγνως (Ηε5. ΟΡ. 218, οἷν. Ηοπι. ' 82). -- τῷ παϑόντι. 189. 

τῷ ἁμαρτάνοντι τοῦτο συμβαίνει. 198. τὸν ζυγόν. ὀφάωώγος 

γὰρ ὃ Ζεύς. 194. μείζων γὰρ Ἠενελάου. 196. περισσεύει τὸ 

πνεῦμα. 

180. οὐδὲ λέξεται Η1, ΑἸγοη5, οὐ ἀελέξεται ΕἼΔΏΖ. 187. τὸν 

ϑομαοίζ: τῶ Μ. 189. ἕν Μ. ἔοτί. στηρίζει δ᾽ ὕπνῳ. 193. ἡμένων᾽" Μ. 

19453ᾳ. πρέσβυσ | Μ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, 

εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ χεναγ- 

γεῖ βαρύνοντ᾽ ᾿Αγαιιχὸς λεώς 

Χαλχίδος πέραν ἔγων παλιρρό- 

χϑοις ἐν Αὐλίδος τόποις" 

πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 

χαχόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι, 

βροτῶν ἄλαι, 

νεὼν τε χαὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 

παλιμμήχῃ χρόνον τιϑεῖσαι 

τρίβῳ χατέξαινον ἄν- 

ϑος ᾿Αργείων. ἐπεὶ δὲ χαὶ 

πιχροῦ χείματος ἄλλη μῆχαρ 

βριϑύτερον πρόμοισιν 

μάντις ἔχλαγξεν προφέρων 

Ἄτρεμιν, ὥστε γϑόνα βάκχτροις 
ἐπιχρούσαντας ᾿Ατρείδας 

δάχρυ μὴ κατασχεῖν" 

απέϊοίν. ὃ. ἄναξ δ᾽ ὃ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν᾽ 

βαρεῖα μὲν χὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι, 

βαρεῖα δ᾽, εἰ 

197. ἐμπεσάσαις (ἐμπαισάσαις ὈϊπάοΥῖ). --- συμφωνῶν (6... 

198. »νηῶν ἐξέφϑιτο ἤϊα πάντας (Ηοπῃ. μ᾽ 829). 200. ἀντὲ τοῦ 
ἐχόμενος. 208. ἐπὶ κακῷ ποιοῦσαι σχολάζειν. 204. .“»χαὶ 
δὴ ἄγρην ἐφέπεσχον ἀλητεύοντες« (Ηοπι. μ 880). 206. »χαὶ δὴ 

δοῦρα σέσῃηπε νεῶν«ε (Ηοιμῃ. 8 186). 207. διατριβῆ. 210. 

ἐπαγϑέστερον. 21ὅ. τὸ ἑξῆς, ἐπεὶ δὲ πιχροῦ, ἄναξ ὃ πρέσβυς 

τόδ᾽ εἶπεν. 216. τιμωρία. 

2005ᾳ. παλερρόχϑοις ΗΙ, ΑὮγοηβ: παλιρρόϑοισ Μ. 206. νεῶν 
αι 

Ῥαυν: ναῶν Μ. τε χαὶ Ῥογβοη: χαὲ Μ. 207. χατέξενον Μ' (ΒΌΡΘΙΒΟΓ. 
πη). 211. ἔχλαγξεν ῬοΟΥΒοη: ἔχλαγξε Μ. 215. τότ᾽ ϑίδη]ου. 2106. 
πιϑέσϑαι ΤΟΣΠΟΡΙΒ: πειϑέσϑαι Μ. 



ΑΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

τέχνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 

μιαίνων παρϑενοσφάγοισιν 

ῥεέϑροις πατρῴους ρος ὶ 

βωμοῦ πέλας. τι τῶνδ᾽ ἄνευ 

χαχῶν; πῶς λιπόναυς γένωμαι 

ξυμμαχέας ἁμαρτών: 

παυσανέμου γὰρ ϑυσίας 

παρϑενίου ϑ᾽ αἵματος ὀργᾷ 

περιοργῶς ἐπιϑυμεῖν 

ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχας ἔδυ λέπαδνον 

φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 

ἄναγνον, ἀνέερον, τόϑεν 

τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω. 

βρυτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 

τάλαινα παραχοπὰ πρωτοπήμων. 

ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ 

γενέσϑαι ϑυγατρός, γυναιχοποί- 

νων πολέμων ἀρωγὰν 

χαὶ προτέλεια ναῶν. 

απἰϊοιν. 4. λιτὰς δὲ καὶ χληδόνας πατρῴους 

918. πλεῖον (πλείων Ὦ) οἶχτος διὰ τὸ τέκνον. 225. τῷ τρόπῳ 

γὰρ (γρ. ΟτΕ}}}) αὐδᾷ, ὃ μάντις δῆλον ὅτι. 426. ἐπιϑυμητικῶς. 

92. καλῶς ἀποβαη. 228. ἀντὶ τοῦ ἠναγκάσϑη τὸ ποιεῖν. 220. 

μεταβολήν. 930. ὅϑεν ἔγνω πάντα τοὺς ἀνϑρώπους τολμᾶν, ἀπὸ 

πο ἀνάγχης δῆλον ὅτι. 939. αἰσχρὰ ποιεῖν ἀναγκάζουσα. 288. 

με μευ ων Σ ' ὧν ἄλλ άτων 
τοῦ νοῦ παρακοπή. πρωτοπήμων δὲ ἡ μείζων τῶν ἄλλων Ξὸ ᾿ 

938. χἂν διὰ τὰς λιτὰς δι᾽ (δ᾽ Βοθοτί.) ἃς ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πα- 

τέρα παρ᾽ οὐδὲν ἡγήσαντο τὴν ζωὴν αὐτῆς. 
" 

Ἵ ; ξ ὅ ΒΙοιηβοϊά. 
Ἴ ει ὃς ϑοῃοθιηδηῃ. 921. πέλας βωμοῦ ! 

ἀν ἐνφϑευεῦξοι 
9954. 50] θοπάσχτῃ ΥἹ- 

996. περιοργῶς ΒΙΊοτη- 

βοϊᾶ: περιόργωσ (ό οΧ ὠ ἴαοϊα) Μ. 2952. βροτοὺς ϑρδημοὶπι :βροτοῖσ Μ. 
φῶῦ πὼς λιπόναυς Ὦ: τί πῶσ λιπόναυστε ΜΝ. 

ἀοίυν ὀργᾶν περιοργῶς {στόλον ἀνδρῶν) ϑέμις 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειον 

ἔϑεντο φιλόμαχοι βραβῆς, 

φράσεν δ᾽ ἀόζυις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν 

δίχαν γιμαέρας ὕπερϑε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῆ παντὶ ϑυμῷ 

προνωπῇ λαβεῖν 

ἀέρδην, στόματός τε χαλλιπρῴ- 

ρου φυλαχὰν χατασχεῖν 

φϑόγγον ἀραῖον οἴχοις 

βίᾳ χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. 

χρύόχυυ βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον γέουσα 

ἔβαλλ᾽ ἕχαστων ϑυτή- 

ρων ἀπ᾽ ὄμματως βέλει 

φιλοίχτῳ, 

πρέπουσώ ϑ’ ὡς ἐν γραφαῖς, προσεννέπειν 

ϑέλουσ᾽, ἐπεὶ πολλάχις 

πατρὸς χατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους 

ἔμελψεν. ἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ 

πατρὸς φίλου τριτόσπονδον εὔποτμον 

αἰῶνα φίλως ἐτίμα. 

απἰϊοίν. ὅ. τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω" 

τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐχ ἄχραντοι. 960 

δίχα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦ- 

248. περιεσχεπασμένην. 244. προνενευχυῖαν. 245. βα- 

σταχτιχῶς. -- εὐμόρφου. 248. τῇ βίᾳ καὶ τῷ ἀναύδῳ μένει 

τῶν χαλινῶν τῶν μὴ ἐώντων αὐτὴν λαλεῖν. 258. διὰ τὸ κάλλος, 

ἢ διὰ τὸ ἀφωνητεῖν. 256. ἄζξευκτος, παρϑενική. 251. ζηλωτὸν 

ἐποέεε δι᾽ ἑαυτὴν τὸν πατέρα. 259. διὰ τὸ ἀπάνϑρωπον εἶναι τὴν 

σφαγήν. 261. τοῖς μὲν πεπονϑόσιν ἣ δίκη δίδωσι τὸ μαϑεῖν. δέ 

239. αἰῶ τε Ο ΜΌΘΙΙΟΥ. παρϑένειον ἢ: παρϑένιον Μ. 242. χιμαέ- 

ρας ἢ: χειμαέρασ Μ. 256. ἔμελψεν, ποη ἔμελθεν Μ. ἁγνᾷ Ἀ: ἁγνὰ Μ 

αὐδᾷ ἴ ἢ: αὐδὰ Μ. 25ῦ. εὔποτεμον Μ. 268. παιῶνα Ἠδτίιπρ, παιᾶνα 

προ. ἜὄΕξθΙ1β8ᾳ. παϑοῦσι Μ. σι μαϑεῖν 5ΡΘΥΟΥ νογϑαὶ δα ϊὶ Μ. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

σιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει' 

τὸ μέλλον δ᾽ 

ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν χλύοις " προχαιρέτω" 

ἔσον δὲ τῷ προστένειν. ὶ 

τορὸν γὰρ ἥξει σύνορϑρον αὐγαῖς, 

πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὔπραᾶ- 

ξις, ὡς ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον ᾿Απίας 

γαίας μονόφρουρον ἕοχος. 

Ἥχω σεβίζων σόν, Κλυταιμήστρα, χράτος" 

δίχῃ γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ "Ὁ 

γυναῖχ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος φρόνεο. 

σὺ δ᾽ εἴτε χεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμενὴ 

εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 

χλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων" οὐδὲ σιγώσῃ φϑόνος. 

Κλυται- εὐάγγελος μέν, δικπιρὺ Ἡμμμε 

μήστρα. ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα. 

πεύσῃ δὲ χάρμα μεῖζον ἐλπίδος χλύειν 

χην γὰρ δόντες μανϑάνουσι τὸ βέΔαν. , 2660. τευμα δηόαΝ 

πρωμένον φανερὸν ἥξει. 261. εὐπραγία. ͵ : ἘΞ 

969. ἐπειδὴ μόνοι γέροντες ἐφύλασσον τὴν ᾿Ελλά ᾿ ΤῈ ἮΙ 

τος μέντοι οὐ δεῖ συντυγχάνειν αὐτῇ. 915. εἰ μὴ ᾿ 

οὗ μεμψαίμην ἄν. 916. ὃ παλαιὸς λόγος (61}.). 9. γένοιτο 

καλὴ (καλὴ ἣ Ὁ) ἡμέρα, ὥσπερ ἣ νύξ. 

968. τὸ μέλλον δ᾽ ἘἸΤΙΒΙΘΥ: τὸ μέλλον Μ οἱ ρΡοϑβί ἰνρηθς ' ρϑρέρη 

τὸ δὲ προχλύειν τη. τὸ δὲ προχλύειν οἸαϊϑιΐ ῃ. Ἣ ἮΝ γέ εἐξρθι 

ἐπιγένοιτ᾽ Μ. πρὸ χαιρέτω Ἠ1, ΑΒΓΘΏΒ. 306. συ δες. κὰ δε 

ορϑρον ΝΥ ΘἸἸΙΔΌΘΓ: συνορϑὸν Μ. αὐγαῖς σα ΣῪ μι ' διώο, 

εὖ, πρᾶξιν ὡς ΝορΟΙΒΌΔΟΝ, βουϊθοπᾶυπι εὖ, πρᾶξιν ὧν. 

ὡ:--- ργδοῦχὶ τὰ, αἱ νἱᾶ., ὁμόσο ὑὐἱρυϊ ΘΙ ΔΏΪΘΥ. 918. ο τῆξις 

μτμββθα ἢΐοταπι ε οχ ὁ (δ᾽ εἰ τὸ) οοττοοίασα μαροὶ Μ, δ΄ εἴ τι : 
; ἃ 

914. ἐλπίσιν Ὁ ἴ: ἐλπίσειν Μ. 975. σιγώιση ΝΜ, σιγώισηϊς Τῇ. 21 

οἱ 280--- 292. ρϑιδρτδρὶ ριδοῆχδθ 1ἢ Ν. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

Πριάμου γὰρ ἡρήχασιν ᾿Αργεῖοι πόλιν. 

πῶς φής; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

Τροίαν ᾿Δγαιῶν οὖσαν" ἦ τορῶς λέγω; 

. χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάχρυον ἐχχαλουμένῃ. 

εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ χατηγορεῖ. 

τί γάρ; τὸ πιστὸν ἔστι τῶνδέ σοι τέχμαρ; 

ἔστιν, τέ δ᾽ οὐχέ; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπιϑῇ σέβεις; 

οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσῃς φρενός. 

ἀλλ᾽ ἦ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 

παιδὸς νέας ὡς χώρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 

ποίου γρόνου δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις; 

τῆς νῦν τεχούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

χαὶ τίς τόδ᾽ ἐξίχοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάχος; 

. Ἥφαιστος, Ἴδης λαμπρὴν ἐχπέμπων σέλας. 

φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρὸς 

ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας 29ὅ 

ΔΜήμνου" μέγαν δὲ πανὴν ἐχ νήσου τρίτον 

᾿ϑῷον αἶπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο, 

ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι, 

ἰσγὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἣδονὴν 

28ὅ. εἰ μήπω (μῇ τις Ὦ) ϑεός με ἀπατᾷ. 288. ἐσόπτερος, 

χούφη. 296. ὄρος “ήμνου. 296. φανόν: τὴν λαμπάδα. 298. 

ὑπερβῆναι. 299. μεγίστῃ πεύκῃ ἰσχὸς πυρός. 

284. ἦ γάρ τι αγϑίθῃ. ἐστιν Μ. 2860. εὐπιϑῇ ΒΙοιῆοΙα : εὐπειϑεῖ 
Η 

ΟΟΥΤ. ἰη εὐπειϑῆ Μ. 287. ἴογί. οὐχ ὄφψαν᾽. 299. χλυται Μ, 1ὰ ἀρ]ονὶξ 
ε 

οἱ ἄγγ ρυδοβου ρϑὶΐ τη. 294. ἀγγάρου Οδηίθν ὁΧχ Εν. Μ. ρΡ. 7 Αἰσχύλος 
γοῦν ἐν ᾿ἡγαμέμνονι τὸν ἐχ διαδοχῆς πυρσὸν »ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρόςε ἔφη, 

οἷν. ΒΟΚΚ. Απροᾶ. μ. 212, ὅ οἱ 825, 18, ϑυϊᾷ. 8. ν. ἄγγαροι, Ἐϊαδίδίῃ. 
Ρ. 1864, 26: ἀγγέλου ΝΜ. 295. ἕρμαιον Μ. 290. πανὸν ΟδΔ8δὰ- 

ΒοΠπΒ 6Χ Αἰμθη. ΧΥ͂ ῥ. 700 Εἰ πρότερος δὲ τούτων Αἰσχύλος ἐν ᾽4γα- 

μέμνονὲ μέμνηται τοῦ πανοῦ: φανὸν Μ. 2907. ἄϑωον Μ. Ῥοβέ 

297 ἰδουηδη) ποίαν! ΟΑΒΔΌΘΟΠαΒ : ἱπίουρομπὶξ 81254. ΤῊ ΪΘΥΒΟΝ. 

... 0... ὕὄὄ... .-΄΄-...- .. .. ..........τὦ..ὕ............. τὦὕὔδὦ .νὕὦὉὕ προσ ,,,...τ........ χοἰς. 

“ 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

πεύχη τὸ χρυσοφεγγές, ὥς τις ἥλιος, 

σέλας παραγγείλασα Μακχίστου σκοπάς" 

ὃ δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 

νιχώμενως παρῆχεν ἀγγέλου μέρος 

ἐχὰς δὲ φρυχιοῦ φῶς ἐπ᾿ ξὐρίπου ῥοὰς 

Μεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 

οἱ δ᾽ ἀντέλαμφαν χαὶ παρήγγειλαν πρόσω 

γραίας ἐρείχης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 

σϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμενὴ, 

ὑπερϑοροῦσα πεῤίον ᾿Ασωποῦ, δδορ 

φαιδρᾶς σελήνης. πρὸς Αἰιϑαιρῶνος λέπας 

ἤγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν ἌΝ πυρός. 

φάος δὲ τηλέπωμπον οὐχ ἠναῖνετο Ὁ]. 

φρουρώ, πλέον χαίουσα ἂν εἰρημένων 

λέμνην δ᾽ ὑπὲρ ἰ υργῶπιν ἤν» φαος, 

ὄρος τ᾿ ἐπ᾽ ἡϊγίπλαγκχτον ἐξιανούμενον 

ὥτρυνε ϑεσμὸν μὴ χαρίζεσϑαι πυρός. 

πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες πμνᾳ μένει. 

φλογὸς μέγαν πώγωνα, Ὁ ΡΟΝ ' 

πορϑμοῦ χάτοπτον πρῶν ὑπερβάλλειν πρόσω 

ν ’ 
ἢ μας 

. 0 

801. Μάκιστον ὄρος Εὐβοίας. 802. ὃ δαρερὴ μερῆβι γε 

801). χοινὸν τὸ ἔπεμπεν. 305. Μέσσαπον ὄρος μεταξὺ Εὐβοίας 

σ 

χαὶ Βοιωτίας. 807. ϑωμόν : σωρόν. πῃ ΔΙΓΟΓῸ (ἀοχίγο) τηϑγῷῦ. 

ϑωμός: στρατός βου ρίαπι, 56 ἀεἰ]οίαπι. 818. ἣ τοῦ ΠΣ 

815. ὄρος Μεγαρίδος. 818. χόλπος περὶ Τροέζηνα. 819. τὸ 

χκατόφιον. 

800. ἕοτί. ἤπειχτο. 801. ἐρίχησ Μ, ἐρείχησ πὶ. Ὡροῦ τβροιέ 

»σωποῦ ἴ Ἐ: παιδίον ὠὡποῦ Μ. δὅ5ὅ18. φρουρά το ἀρωκρεραρδυνεντω αὐοα 

φλόγα οχ ΗδβΥΕΝ. προσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα. - ς θῖυυ ψ 

ποιοῦσα ὥστε ἄνω πέμπεσϑαι τὴν φλόγα Ῥιπάοτί. 910. μας ον τεροῆμ 

Μαγροϊ αι (ἕοτί. ὥτρυνεν ἑσμὸν μηχανήσασϑαι). , 

Οδηίοῦ: χάτοπτρον ΜΝ. πρῶνα Μ, πρῶν τὰ. 

ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

φλέγουσαν" εἶτ᾽ ἔσχηφεν, εἶτ᾽ ἀφέχετο 

᾿Αραχγναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σχοπάς᾽ 

χἄπειτ᾽ ᾿ἡτρειδῶν ἐς τόδε σχήπτει στέγος 
φάος τόδ᾽ οὐχ ἄπαππων ᾿Ιδαίου πυρός. 

’ ’ " ’ τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων νόμοι, 
ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 
νιχᾷ δ᾽ ὃ πρῶτως χαὶ τελευταῖος δραμών. 

΄ - , ξ΄ ΄ [2 τέχμαρ τοιοῦτον σύμβολόν τέ σοι λέγω 

ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐχ Τροίας ἐμοί. 
δεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 
λόγους δ᾽ ἀχοῦσαι τούσδε χἀποϑαυμάσαι 
διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἄν, οὃς λέγεις, πάλιν. 

’ »] ᾿ “Δ » ᾽ [ἐ ΄ Τροίαν γαιοὶ τῇδ᾽ ἔγουσ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
-- Ἁ » ,᾿ 3. ΄ οἶμαι βοὴν ἄμιχτον ἐν πόλει πρέπειν. 

νΜ ᾽ ϑὄῥθυ ’΄ ᾽ ᾽ὕ » - ΄ ὄξος τ᾽ ἀἄλειφά τ εγχγέας ταὐτῷ χύτει 

διγοστατοῦντ᾽ ἄν, οὐ φίλω, προσεννέποις. 
χαὶ τῶν ἁλόντων χαὶ χρατησάντων δέγα 
φϑογγὰς ἀχούειν ἔστι συμφορᾶς διπλῆς" 
οὗ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωχότες 
ἀνδρῶν χασιγνήτων τε χαὶ φυταλμέων 

821. ὄρος Ἄργους. 828. οὐ ξένον, ἀλλὰ συγγενές. 827. 
τοῦτό μοι, φησί, παρήγγειλεν ὃ Ἀγεμέμνων σύμβολον ἐκ Τροέας εἷ- 
νας τοῦ τέλους αὐτῆς. 889. οὐ (]. σημεέωσαι ὅτι) κατὰ τὸν φυ- 
τάλμιον Δία ἐνταῦϑα ἡ ἐτυμολογία, ἐκ τῆς φύτλης δὲ γίνεται φυτλά- 

520. ΡΓῸ ΠΟΟ γϑγβὰ Ροπθπάᾶππι νἱἀθίυν ἔγαρτηθηΐαμη αιοᾶ οχ Αδὶ. Υ͂. Η. 
ΧΠΤΙῚ ρῥγοία!ξ Οοθοίαβ: ᾷσσουσα δ᾽ ἐξέλαμφεν ἀστραπῆς δίχην. 322. 
τόδε ἔπ: τόγε Μ. Τὴ Μ 5ουίρβὶξ ἴῃ ἰτηο τηϑγρ. λείπει πολλά τηϑπὰβ 4υδ0- 
ἄδπι 8866. ΧΥ͂Ι. --- Τὴ 8238 ---8360 οχ ἃ ἢ τοίδσίυσ, ϑοθο δ οχ ἢ οἱ οᾶϊ- 
[ἴοπθ Ὑἱοίοτίδπηδ, βυτηρίδ 5αηΐ. 924. τοιοίδε τοί μοι ϑομαρίζ: τοιοίδ᾽ ἕτοι- 
μιοε ἃ Ἦν, τοιοΐδ᾽ ἕτυμοι ἴ. 927. τοιοῦτοι ἃ. 829. ΡΘΥΒΟΠΔΘ ποίδ σδΓοπί 
ΠΡ τ]. 5391. διανεχῶς ΒΙοΙῆο6]ἃ. οὃς ΒοίΠ6: ὡς 11 τὶ. λέγοις ἔ Ἡ. 382. 
Π.}1ἃ ΡΘΓΒΟΠΔ6 ποίδ, 888. ΟἸγίδομιθβίγδθ ποίδ ργδρβοσίρία ἰπ ΠΡ τῖβ. Τροίην ἃ. 
9384. ἀλείφατ᾽ ἃ. ἐγχέας Οδηπίογ: ἐχχέας ᾿ἰτῖ. 336. φίλω Αὐγαΐαδ: φίλως 
Εἰ τὶ. 397. ἐστὶν ἔ, 39984. φυτάλμιοι παίδων γέροντες ὙΥ οἱ]. 



ΑἘΒΟΗΥΠΙΙ 

παῖδες γερόντων οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 

δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον, 

τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγχτος ἐχ μάχης πόνος 

νήστεις πρὸς ἀρέστοισιν ὧν ἔγχει πόλις 

τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεχμήριον " 

ἀλλ᾽ ὡς ἕχαστος ἔσπασεν τύγης πάλον, 

ἐν αἰχμαλώτοις Ἰρωιχοῖς οἰχήμασι 

ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρέων πάγων 

δρόσων τ᾽ ἀπαλλαχϑέντες, ὡς δυσδαέμονες 

ἀφύλαχτον εὑδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην. 

εἰ δ᾽ εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης γῆῇς ϑεῶν δ᾽ ἱδρύματα, 

οὔ τῶν ἑλόντες αὖϑις ἀνϑαλοῖεν ἄν. 

ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 

πορϑεῖν ἃ μὴ γρὴ χέρδεσιν νιχωμένους " 

δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας, 

χάμῴφαι διαύλου ϑάτερον χῶλον πάλιν. 

ϑεοῖς δ᾽ ἀναμπλάχητος εἰ μόλοι στρατός, 

ἐγρήγορον τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 

μος, ἤγουν φυτοσπόρος, καὶ μεταϑέσει διὰ καλλιφρωνέαν φυτάλμιος. 

847. ἢ τῶν φυχρῶν λέγει παγετῶν ἢ τῶν ὀρεινῶν τόπων τῶν ὑπὸ 
τὸν αἰϑέρα ὄντων. 848. ὄντες πρότερον δηλονότι δυστυχεῖς νῦν 

ἀμερέμνως εὑὗδήσουσιν. 866. ἐπειδὴ ὃ δέαυλος δύο ἔγχει στα- 
δίους, ὧν τὸν ἕτερον διῆλθον ἤδη εἰς Τροίαν ἀνελϑόντες, δεῖ λοιπὸν 

, .᾿ »ν Ὁ Ὰ ξ - , Ἁ Ύ καὶ τὸν ἄλλον διελϑεῖν καὶ ὑπονοστῆσαι πρὸς τὸν οἶχον. 

942. (νυχτέπλαχτος ἢ). 848. νήστισι ἃ, νῆστις ἴ. 840. ἐν δ᾽ ἰηΐογ- 
Ραποίίΐοπθ τηαΐδία Ρασν. οἰχήμασιν ἢ. 848. ἀπαλλαγέντες ἢ. ὡς δ᾽ 
εὐδαίμονες ϑίδη]6 γΥ. 860. εὖ σέβουσι ϑοδ σον: εὐσεβοῦσι ἸἰθΥΊ. 801. 
τ᾽ ἱδρύματα ἃ. 8ῦ2. οὔ τἂν ἑλόντες ΗΘΥΤΏΔΠΠ : οὐχ ἀνελόντες 8, οὐχ 
ἂν γ᾽ ἑλόντες ἴ ἢ. ἀνϑαλοῖεν Αὐγαίιβ: ἂν ϑάνοιεν ἃ, αὖ ϑάνοιεν ἔ Ἐ. 

οι 

99. πρῶτον ἃ. ἐμπίπτει ἃ, ἐμπίπτη ἴ, ἐμπέπτοι Ὦ. 964. πορϑεῖν 
σ 

τὰ ἃ. χέρδεσι ἃ ἴ. 860. χάμῴψας (σ ΒΌΡΘΥΒΟΙ. Θδάθπι τη8 118) ἢ, 9ῦ8. 

ἐγρηγορὸς ῬΟΥΞΟΗ. 

ΑΟΑΜΈΜΝΟΝ. 

γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρόσπαια μὴ τύχοι καχά. 
τοιαῦτά τοι γυναιχὸς ἐξ ἐμοῦ χλύεις. 
τὸ δ᾽ εὖ χρατοίῃη, μὴ διγορρόπως ἰδεῖν" 
πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 
γύναι, χατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 
ἐγὼ δ᾽ ἀχούσας πιστά σου τεχμήρια 
ϑεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασχευάζομαι" 
χάρις γὰρ οὐχ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ χαὶ νὸξ φιλία, 
μεγάλων χόσμων χτεάτειρα, 
ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 
μέγα δουλείας 

γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 
Δία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 
τὸν τάδε πράξαντ᾽ ἐπ’ ᾿Αλεξάνδρῳ 
τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν 
μήτε πρὸ χαιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 
βέλος ἠλίϑιον σχήφειεν. 

869. πρόσφατα, νῦν προσπαίσαντα καὶ προσχρούσαντα αὐτοῖς. 
σ΄ εἰ μή ποϑὲν ἔλϑοι τοῖς Ἕλλησι χακόν τι νέον ἐξ ἐπελϑούσης 
τινὸς συμμαχίας τοῖς Ἰρωσίν, ὃ δὴ καὶ πτοηϑέντες ἴσως ὅσον τά- 
χος ἀποπλεύσουσιν. 862. ὅτε πολλῶν γρημάτων προχριτέα ἡ 
ὄνησις" εἰ γὰρ ἐξ ὧν ἔγχει τις ἀγαϑῶν ὄνησέν τα μὴ λαμβάνει, μά- 
ταια πάντ᾽ ἂν εἴη. 8606. τιμώμενοι γὰρ οἱ ϑεοὶ ἠμείψαντο ἡμᾶς. 
878. δέχτυον. 8760. ἤγουν τὴν τιμωρῶαν, μεταφοριχῶς. 

8ὅ9. τύχη Ὦ. 800. χλύοις ἢ. [)8 86] ---Ἰ0ῦ2 οχ ἔξ ἢ τοῖϑυ- 
ἴαΓ. 862. τήνδ᾽ ΗρΥΤΏΔΠΗ. 9609. πυπίῖ!, 867. ὁμουὶ ποία ργδθ- 
ΒοΥρίδ ἴπ Πἰρτῖβ. 868. (τῶν μεγάλων ἴα ἢ ἣ 

ΑἌΒΟΒΎ]υς δα. Ὑ  οκΙ οἴη. 18 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

εἰν. 1. Διὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν, 

πάρεστι τοῦτ᾽ ἐξιχνεῦσαι" 

ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν. οὐχ ἔφα τις 

ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 

ὅσοις ἀϑίχτων χάρις 

πατοῖϑ᾽ " ὃ δ᾽ οὐχ εὐσεβής. 

πέφανται δ᾽ ἐγγόνους 

ἀτολμήτων Ἄρη 

πνεόντων μεῖζον ἢ διχαίως, 

φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 

ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. ἔστω δ᾽ ἀπή- 

μαντὸον ὥστ᾽ ἀπαρχεῖν 

εὖ πραπίδων λαχόντα. 

Θὺ γὰρ ἔστιν ἔπαλξις 

πλούτου πρὸς χόρον ἀνδρὶ 

λαχτίσαντι μέγαν Δίχας 

βωμὸν εἰς ἀφάνειαν. 

απξὶδίν. 1. βιᾶται δ᾽ ἁ τάλαινα πειϑώ, 

προβουλόπαις ἄφερτος ἄτας. 

888. τῶν ἱερῶν. 885. οἱ ϑεοί, φησί, πέφανται καὶ φανε- 

ροὺς ποιοῦσι τοὺς ἐχγόνους τῶν ἀσεβῶν τῶν πνεόντων Ἄρη μείζω 

ἢ δικαίως κατὰ τῶν δωμάτων τῶν ἀτολμήτων. ἤγουν, ὑπὲρ τὸ 

δέκαιον μαχομένων τοῖς ἱεροῖς οἴχοις τῶν ϑεῶν. 897. ἡ τῆς ἄτης 

πειϑὼ ἄφερτος καὶ ἀφόρητος καὶ βαρεῖά ἐστιν, ἥτις βιάζει αὐτούς, 

πρόνοιαν δῆϑεν τοῦ πλουτῆσαι (πλουτίσαι ΥἹοΐ.) τοὺς παῖδας ποιουμένη. 

879--- 480 ῥυΐογοβ Ῥϑγίθβ ΒΟρΒδγαπι οὐ δη δέ. (1Ὸ5 ΟΠΟΥΙ͂ ΟΥΪ ΘΒ 

ΟΔΠΟΙῸ υἱἀθηΐαγ, διύογαβ (οί ΟΒΟΙΊΙΒ. 879. ἔχουσαν τουίδίθπι ἴῃ 

ἔχουσ᾽ ἴ, ἔχοις ἂν Καγβίθῃ. 880. πάρεστιν Ηδτηίυηρ. τοῦτό. γ᾽ 

δ, ἔογί. δ᾽ οὖν τόδ᾽. 881. ἔπραξεν Ἠοιτηδᾶηη: ὡς ἔπραξεν 1 τ. 

881 ---88. ἔχρανεν. |. . βροτῶν |[. . μέλειν Ὶ ἴ. 388. (ὅσοις δ᾽ Ἀ). 

886. Ἄρης Ἐτ(ΖΒοΠ0. --- πνεόντων 

389. ἴοτί. βέλτιον. 3895ᾳ. βέλτισ- 
888. ἐγγόνους ἢ, ἔογέ, ἀγχίνους. 

ΒΌΡΟΙΙΟΥΙ γουβαὶ δααϊς ἢ. 
τον. |. . ἀπαρχεῖν | ἴ. 390. (ὥστε χἀπαρχεῖν ἢ). 394. (ἐχλαχτί- 

σαντι Ὠ). μέγαν Οδηίοῦ: μεγάλα 11 τὶ. 897. προβούλου παῖς Ηδτίυηρ. 

ΑΘΟΑΜΈΜΝΟΝ. 

ἄχος δὲ παμμάταιον. οὐχ ἐχρύφϑη, 
πρέπει δέ, φῶς αἱνολαμπές, σίνος" 
χαχοὺ δὲ γαλχοῦ τρόπον 
τρίθῳ τε χαὶ προσβολαῖς 
μελαμπαγὴς πέλει 

διχαιωϑείς, ἐπεὶ 

διώχει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 
πόλει πρόστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 
λιτᾶν δ᾽ ἀχούει μὲν οὔτις ϑεῶν" 
τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶνδε 

φῶτ᾽ ἄδιχον χαϑαιρεῖ. 
θἷος χαὶ Πάρις ἐλϑὼν 

ἐς δόμον τὸν ᾿Ατρειδᾶν 

ἤσχυνε ξενίαν τράπε- 

ζαν χλοπαῖσι γυναιχός. 

λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας 
χλόνους λογχίμους τε χαὶ ναυβάτας ὁπλισμούς, 
ἄγουσά τ᾽ ἀντίφερνον ᾿Ϊλίῳ φϑορὰν 
βέβαχεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 
ἄτλῃητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενον 
τάδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται" 

899. τουτέστι σέλας. - ἡ ϑεραπεία τῆς ἐπιϑυμέας αὐτῶν διά- 
δηλος γίεται. ὡς φῶς δὲ πρέπει τὸ αἰνολαμπὲς αὐτῶν σέλας. 416. 
ἤγουν ἀντὶ προικὸς φϑορὰν καὶ ἀπώλειαν κομέσασα (κομέσασαν Ὑ]οΙ.). 

898, (ὡς ἄχος Ὠ). πᾶν μάταιον ΜυβρταγίαΒβε.ι 8988. παμμάταιυον. | 
.- δὲ Ι.. σίνος | ἴ. 401. τρέβῳ χαὲ ἴ. προσβολαῖς Ῥοδγβοη: προβολαῖς 
Πἰρτ. 404. ποτανὸν ϑομιιοίζ, πτανὸν ἔ, (πτανόν τιν᾽ ἢ)ἡ. 40. ἄφερ- 
τον ϑείς ἴ, 407. τῶνδ᾽ ἐπίστροφον δὲ Ὑ ογτᾶοι. 410. (εἐς οἶχον μ). 
τῶν ἴ. 411. (τὴν ξενέαν Ἠ). 41154α. ξενέαν ᾿.. γυναιχός | ἢ. 412. 
χλοπαῖς ἕ, 418 ---Ἰδ. ἀστοῖσιν ]. . χλόνους |.. καὶ]... δπλισμοὺς ".. 
ἀνξέρερνον .. φϑορὰν | ἕ. 414. χλόνους τε χαὲ λογχέμους ναυβάτας 
δ᾽ ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠ5. 416. βέβαχε ἔ. 417. πολὺ δ᾽ ἀνέστενον ὃ 418, 
τάδ᾽ Αὐταίυβ: τόδ᾽ Ἰἰδ τὶ. 
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ἈΚΒΟΗΥΙΙ 

ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα χαὶ πρόμοι, 

ἰὼ λέχος χαὶ στέβοι φιλάνορες. 

πάρεστι σιγᾶς ἄτιμος ἀλοίδορος 

ἅδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 

πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 

φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν. 

Εὐμόρφων δὲ χολοσσὼν 

ἔγϑεται χάρις ἀνδρί, 

ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀγχηνίαις 

ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿ἀφροδίτα. 

αηξϊοίν. 2. ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες 

πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 

μάταν γὰρ εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοχῶν δρᾶν, 

παραλλάξασα διὰ χερῶν 

βέβαχεν ὄφις οὐ μεϑύστερον 

πτεροῖς ὁπαδοῖς ὕπνου χελεύϑοις. 

τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους ἐφ᾽ ἑστίας ἄγη, 

τὰ δ᾽ ἐστὶ χαὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 

τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος αἴας συνορμένοις 

452. ἀφεμένων ἡμῶν τῆς σιγῆς, ὅ ἐστι καὶ ἀφισταμένων τοῦ σι- 

γᾶν, τουτέστι καὶ παρρησιαζομένων καὶ φϑεγγομένων τι, διὰ τὸ μὴ 

παρεῖναι τὴν δέσποιναν, ὅμως τῇ παλαιᾷ αἰδοῖ σώζομεν αὐτῆς τὴν 

παρουσίαν, καὶ πάρεστιν ἡμῖν ἰδεῖν ἡδίστη χαὶ πολύτιμος καὶ ἀλοέδο - 

ρος, ἤγουν νομέζομεν ἔτι συνεῖναι ἡμῖν αὐτὴν καὶ τῆς παρ᾽ ἡμῶν τι- 

μῆς ἀπολαύεω. 431. τῶν συνηγμένων ἀπὸ τῆς ᾿Ελλάδος ἁπάντων 

ἑχάστου τοῖς οἴχοις ὀδυνηρὰ πένϑησις διαπρέπει. 

419. ἑὼ οἱ δῶμα 5610} Βαθοὶ ὅ. 4208. στέβοι] . . πάρεστιν δεν 

ἀλοίδορος Ὶ ἴ. 421. σιγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους ἨθΥτηΔΠΠΗ. 4238. ὁπὲρ 

ποντίας ἴ. 425. (γὰρ Ἀ). 426. (τἀνδρί Ἐ). 428, ἀφροδίτη 

ξ. 4806ᾳ. φέρουσαι]. . ματαίαν. Ἰ.... ἂν ᾿. . δρᾶν [.- 431. εἶτ᾽ ἂν 

Κροοκ. 432. γειρῶν ἴ. 434. χελεύϑων Καγβίθῃ. 485. ἐφε- 

στίους ὙοΒΒΙΌ8, 486, τὰ δ᾽ ΗδΙηι: τάδ᾽ 110 Υ]. 431. Ἕλλανος 

ΒΔ ΒΟΥΩΘΥ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

πένϑεια τλησιχάρδιος 

δόμων ἑχάστου πρέπει. 

πολλὰ γοῦν ϑηγάνει πρὸς ἥπαρ᾽ 

θὺς μὲν γάρ τις ἔπεμφεν 

οἶδεν, ἀντὲ δὲ φωτῶν 

τεύγῃ χαὶ σποδὸς εἰς ἑχά- 

στου δόμους ἀφιχνεῖται. 

ὃ χρυσαμοιβὸς δ᾽ Ἄρης σωμάτων 

χαὶ ταλαντοῦγος ἐν μάγῃ δορὸς 

πυρωϑὲν ἐξ ᾿ἸΙλίου 

φίλοισι πέμπει βαρὺ 

φἤγμα δυσδάχρυτον ἀν- 

τήνορος σποδοῦ γεμέ-: 

ζων λέβητας εὐϑέτους. 

στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἄν- 

δρα τὸν μὲν ὡς μάγης ἴδρις, 

τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς χαλῶς πεσόντ᾽ --- 

ἀλλοτρίας διαὶ γυναιχός, 45 

446. γρυσαμοιβὸς ὃ καὶ ἀργυραμοιβὸς παρὰ τοῖς ῥήτορσι. τῆς 

αὐτῆς δ᾽ ἀναλογίας ἐστὶ καὶ ὃ ἀλφιταμοιβός. εἴληπται δὲ τὸ νόημα 

τῷ Αἰσχύλῳ ἐκ τῆς κατὰ τὸν Δία ᾿θμηρικῇς ζυγοστατήσεως. τὸ 

βαρὺ δὲ εἴρηται διὰ τὸ βαρύνειν τοὺς φέλους, ἄλλως μέντοι κατὰ 

τὴν ἀλληγορικὴν τροπὴν βαρὺ διὰ τὸ χρυσοῦν εἶναι. 455. ὅτι δι᾿ 

ἀλλοτρίαν ἀπώλετο (ἀπώλλυτο Υἱοί.) γυναῖχα, σιωπηλῶς βοᾷ μετὰ 

ὀργῆς, δέκην κυνός. 

488, τηξιχάρδιος Αὐγαίαβ (ἰπ ἢ φ᾽οββὰ τὴν χαρδίαν τήχουσα). 440. 
ἔογί. γρέμπτεται πρὸς. 441. τις δααϊαϊς Ῥογβοηῆ. (πέμψεν ἢ). 441 
- 44. οἷδεν |.. τεύχη |.. ἑχάστου |.. ἀφιχνεῖταει [ἢ 442. (βροτῶν Β). 
4488.. (πρὸς ἑχάστου τοὺς δόμους ἢ). εἰσαφιχνεῖται Ὦ. 4460. ἴοτί. ἐν 
τροπῇ. 449 --ὔ]. ἀντήνορος |. . εὐθέτου ἢ. 4δ054ᾳ. γεμέξων αἱ νἱὶ- 
ἀοίαν ἢ 4651. (τοὺς λέβητας ἢ). εὐθέτους Αὐυτγδίαβ: εὐθέτου Ἰἰρτὶ. 
465. διαὶ Ηθττηδηη ΟΧ ΟΥ̓ΔΙΘΥΪ δἃπθοᾶ. Οχοη. 1 Ρῥ. 119 χαὲ ἐν ᾿Ιγαμέμνονε 
νἀλλοτρίας διαὶ γυναιχός" ἀντὲ τοῦ ἕνεχα: διὰ ἔ, γε διὰ Ἡ. 



ΑἈἙΒΟΗΥΠΙ 

τάδε σῖγά τις βαΐζει, 

φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπει 

προδέχοις ᾿ἀτρείδαις. 
Θὲ δ᾽ αὑτοὺ περὶ τεῖχος 

ϑύήχας ᾿Ϊλιάδος γᾶς 

εὔμορφοι χατέχουσιν᾽ ἐχ- 

ϑρὰ δ᾽ ἔχοντας ἔχρυφεν. 

απέϊοίν. ὃ. βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν φάτις σὺν χότῳ" 

δημοχράτου δ᾽ ἀρᾶς τίνει γρέος. 

μένει δ᾽ ἀχοῦσαξ τί μου 

μέριμνα νυχτηρεφές. 

τῶν πολυχτόνων γὰρ οὐχ 

ἄσχοποι ϑεοί. χελαι- 
ναὶ δ᾽ ᾿ξρινύόες γρόνῳ 

τυγηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίχας 
παλιντυχεῖ τριβᾷ βίου 

τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρόν, ἐν δ᾽ ἀΐ- 

στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλχά" 

τὸ δ᾽ ὑπερχόπως χλύειν εὖ 

βαρύ" βάλλεται γὰρ ὄσσοις 

Διόϑεν χεραυνός. 

Κρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὄλβον" 

μήτ᾽ εἴην πτολιπόρϑης 

469. ὃ ἐποίησαν ἐν τῇ Τροίᾳ. βέλτιον δὲ αὐτῆς τῆς Τροίας τὸ 
τεῖχος εἰπεῖν. τὸ δ᾽ εὔμορφοι πρὸς πλείονα οἶχτον προσέϑηκεν. 

4604. ἤγουν ὀργίλως ὑπὸ τῶν πολιτῶν σχώπτεται ὃ ᾽Αγαμέμνων χαὶ 
ἀποδίδωσέ τι χρέος τῆς δημοσίας κατάρας. 

4660. σιγᾷ τίς ἴ. 458. προϑδίχοισιν ἵ, 469. οἵδ᾽ ἴ'. ὀ 40154ᾳ. χατέ- 
χουσιν"}. . ἔχρυψεν |ἴ. 462. (ἐχθρῶς ). ἔγϑοντας ΟΥΘ]]ϊ. 464. δημο- 
χράντου Ῥοήβϑοηῆ. 467 ---469. γὰρ. . ϑεοί ᾿.. χρόνῳ [ἴ.- 468. ἀπό- 

σχοποι ἢ. 4069. (δ᾽ οὖν δ). ἐριννύες ἰδ γ]. 471. παλιντυχεῖ ϑοδί!ίρου: 
παλιντυχῆ (παλιντυχῇ) ἰδ]. 47258αᾳ. ἀΐστοις 1. . ἀλχά" } ἔ, 474. ὅπερ- 

χόπως ατοί: ὑπερχότως ᾿ἰὈΥὶ. 478. μὴ δ᾽ οἱ πτολιπόρϑις ἴ, 

ΑΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

6" Ψ 

μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὅπ᾽ ἄλ- 

λων βίον χατίδοιμι. 

Πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου 

πόλιν διήχει ϑοὰ 

βάξις" εἰ δ᾽ ἐτήτυμος, 

τίς οἶδεν, ἤ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ φύϑος. 

Τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν χεχομμένος, 

φλογὸς παραγγέλμασιν 

νέοις πυρωϑέντα χαρϑδίαν ἔπειτ᾽ 

ἀλλαγᾷ λόγου χαμεῖν: 

Γυναιχὸς αἰγμᾷ πρέπει 

πρὸ τοῦ φανέντος γάριν ξυναινέσαι. 

Πιϑανὸς ἄγαν ὃ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται 

ταχύπορος " ἀλλὰ ταχύμορον 

γυναιχογήρυτον ὄλλυται χλέος. 

484. τὸ φύϑος σύστοιχον τῷ φεύδει ὡς καὶ τὸ φυδρόν. ὅτι δὲ 

συγγενῆ τὸ ὃ καὶ τὸ 8. δῆλον. προῦὔπόκειται δὲ τὸ ψεῦδος. 488. 

οἱ ἀγαϑόν τι ἐλπίσαντες, εἶτα τούτου ἀποτυχόντες διπλασίᾳ περιπέπ- 

τουσιν ἀϑυμέίᾳ κατὰ Ἠένανδρον. 489. ἔσως τὴν χκερχίδα ἢ τὸν 

ἄτρακτον λέγει γυναικὸς αἰχμήν, εἰ μή που σκώπτει τὴν Κλυταιμνήσ- 

τραν διὰ τὰ ἱστορούμενα κατ᾽ αὐτῆς, τὸν πέλεκυν λέγων, δι᾿ οὗ χα- 

ϑεῖλε τὸν ᾿4γαμέμνονα. 491. ἤγουν περιφραστικῶς ἣ γυνή" ὡς 

ταυτὸν ὃν γυναῖχα εἰπεῖν καὶ ὅρον αὐτῆς ἐκϑεῖναι. 498. τὸ φη»- 

μιζόμενον ἀγαϑὸν ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀνύπαρχτόν ἐστι καὶ ταχέως 

φϑειρόμενον καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ διαμένον. 

47954ᾳ. ἁλοὺς ]. . χατέδοιμε 1 ἴ. 481 ---- 507 Ξἰ προ} 85 ΘΒΟΓΘΌΙΒ 

ὐἱδαθπηά!. 482. (τὴν πόλιν Ἐ). 488. ἐτήτυμος Αὐγϑίαβ: ἐτητύμως 

ἘΠΡ ΤΊ. 484. ἥ, τοι οἱ ἐστὶν ἴ. 486. παραγγέλμασι Ἰ1ΌΥΊ. 487 566. 

ἔπει | ἔπειτ᾽ .. λόγους]... αἰχμᾷ 1... φανέντος |. . ξυναινέσαι ]. . ὅρος 

|.. ταχύπορος"].. . ταχύμορον | ἴ. 489. γυναιχὸς ϑ Δ ρον: ἐν γυ- 

ναιχὸς ᾿ἰἸΟΤΊ. 491. ἔρος ΒΙοτηῆο]α. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Τάχ᾽ εἰσόμεσθα λαμπάδων φαεσφόρων 

φρυχτωριῶν τε χαὶ πυρὸς παραλλαγάς, 

εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς εἴτ᾽ ὀνειράτων δίχην 

τερπνὸν τόδ᾽ ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσεν φρένας" 

χήρυχ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ χατάσχιον 
χλάδοις ἐλαίας" μαρτυρεῖ δέ μοι. χάσις 

πηλοὺ ξύνουρος διψέα χόνις τάδε, 

ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 
ὅλης ὀρείας σημανεῖ χαπνῷ πυρός, 

ἀλλ᾽ ἣ τὸ γαίρειν μᾶλλον ἐχβάξει λέγων --- 
τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον" 
εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήχῃ πέλοι. 
“Ὅστις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 
αὐτὸς φρενῶν χαρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

ἰὼ πατρῷον οὖδας ᾿Δργείας γϑονός, 
δεχάτῳ σε φέγγει τῷδ᾽ ἀφιχόμην ἔτους, 
πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών" 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿Αργείᾳ γϑονὶ͵ 
ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 
νῦν χαῖρε μὲν γϑών, γαῖρε δ᾽ ἡλέου φάος, 
ὕπατός τε γώρας Ζεὺς ὃ Πϑιός τ᾽ ἄναξ, 

491. ἠπάτησεν, παρὰ τὸν φήληκα, ὅς ἐστι σῦχον διαχάσκον πρὸ 
τοῦ πεπανϑῆναι. ἀσύνηϑες δὲ τὸ φηλῶ φηλώσω, οὗ χρῇσις καὶ παρὰ 
“υχόφρονι (ν. 185), τὸ δὲ χοινὸν φηλήσω, ἐξ οὗ καὶ ὃ φηλήτης ἐν 
δυσὶν ἢ. ὃ δέ γε παρ᾽ “Ἡσιόδῳ (Ορ. 818) φιλήτης διὰ τοῦ 1: ἔχει 
τὴν ἄρχουσαν χατὰ τοὺς παλαιοὺς σημαίνων τὸν χλέπτην ὡς ἀπὸ 
τοῦ ὑφελέσϑαι. 609. τινὲς μέμφονται τῷ ποιητῇ ὅτι αὐϑημερὸν 
ἐχ Τροίας (ἐκ Τρ. οταϊμεἰξ ΥἹοί.) ποιεῖ τοὺς Ἕλληνας ἥκοντας. 610. 
ἣ λέξις ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀγχυρῶν, ὧν πολλῶν ῥαγεισῶν εἰς τὸ 
ὅδωρ μέα τις περισώζει τὴν ναῦν. 

494. ΟἸγίδομπηθβίσαθ, δ06 ομογὶ ποίδπι ἴῃ ἰτὶβ ργαθῆχδιῃη ἀθουὶς 
ΒΟΔΙ ρου. 494. εἰσόμεϑα ἴ. 497. ἐφήλωσε ἴθ τὶ. δὅ09. δεχάτου 
800}. 511. (ηὔχων 8). 

ΑΟΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

τόξοις ἰάπτων μηχέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 

ἅλις παρὰ Σχάμανδρον ἦσϑ᾽ ἀνάροσιος" 
νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑε χαὶ παιώνιος, 
ἄναξ ᾿Απολλον. τούς τ᾽ ἀγωνίους ϑεοὺς 
πάντας προσαυδῶ, τόν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον 
“ξρμῆν, φίλον χήρυχα, χηρύχων σέβας, 
ἥρως τε τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 
στρατὸν δέχγεσϑαι τὸν λελειμμένον δορός. 
ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, φίλαι στέγαι, 
σεμνοί τε ϑᾶχοι, δαίμονές τ᾽ ἀντήλιοι, 
ἥπου πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασιν 
δέξασϑε χόσμῳ βασιλέα πολλῷ γρόνῳ. 
ἥχει γὰρ ὁμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
χαὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι χοινὸν ᾿Δγαμέμνων ἄναξ. 
ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, χαὶ γὰρ οὖν πρέπει, 
Τροίαν χατασχάψαντα τοῦ διχηφόρου 
Διὸς μαχέλλῃ, τῇ χατεέργασται πέδον, 

βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι χαὶ ϑεῶν ἱδρύματα 
χαὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται γϑονός. 

τοιόνδε Τροίᾳ περιβαλὼν ζευχτήριον 
ἄναξ ᾽Ατρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 
ἥχει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 

τῶν νῦν" Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 

611. ἀπόμαχος. δ19. βοηϑόν. 624. οἱ εἰς ἀνατολὴν δρῶντες. 
ὅ81. σπάϑῃ. 687. ἀπὸ κοινοῦ τὸ οὔτε ληπτέον καὶ εἰς τὸ Πάρις" 
συνυπαχούεται γὰρ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου. τὸ δὲ »ντὸ δρᾶμα τοῦ πά- 
ϑους πλέονα, τοῦτο δηλοῖ ὡς οὐ πλέον δέδρακεν ἢ πέπονϑεν. 

δ16. ἦσϑ᾽ τιᾶτρο Αβκονῖ: ἤλδ᾽ ξ, ἦλδες ἢ. 611. καὶ παράνος 
Βοργᾶθαβ: χαὲ παγώνιος ἔ χἀπαγώνεος Ἡ. δ25. εἴ που Αὐγϑδίαβ. πάλαι 
ἢ. τοῖσιδ᾽ ἴ, τοῖσιν Ἐ. ὙοΥβυμι ἀο]οἐ ΚΘΟΚ. ὅ20. (δέξαισϑε })). δ21. 
ἡμῖν ἢ ὅ82 υὐἱ οΧ Ῥο78. 818 {Πδίαπι ἀοὶοί δ᾽ Ζιηδηη. 884. 
τοιούδε ἔ. 587. βου δοπάστη οὐδὲ. 



ΑἈἙΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἐξεύχεται τὸ δρᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 

ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε χαὶ κλοπῆς δίχην 

τοῦ ῥυσίου 8’ ἥμαρτε χαὶ πανώλεϑρον 

αὐτόγϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 

διπλᾶ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑάμάρτια. 

. χῇρυξ ᾿Αχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 

. χαέρω" τεϑνᾶναι δ᾽ οὐχ ἀντερῶ ϑεοῖς. 

ἔρως πατρῴας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν. 

, ὥστ᾽ ἐνδαχρύειν γ᾽ ὄμμασιν γαρᾶς ὕπο. 

τερπνῆς ἄρ᾽ ἦτε τῆσδ᾽ ἐπήβολοι νόσου. 

πῶς δή; διδαγϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου. 

, τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι. 

ποϑεῖν ποϑοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. 

, ὡς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐχ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 

πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπῆν στύγος στρατῷ; 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμαχον βλάβης ἔχω. 

χαὶ πῶς; ἀπόντων χοιράνων ἔτρεις τινάς; 

ὡς νῦν τὸ σὸν δὴ καὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 

εὖ γὰρ πέπραχται. ταῦτα δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ 

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 

540. τοῦ ῥύσασϑαι τοὺς Τρῶας. δ41. ἐϑέρισεν, ἔκειρε. χοι- 

νῶς δὲ ἔϑριξεν, ἀφεῖλεν" ἀφ᾽ οὗ καὶ ἣ ϑρέξ" ὡς (ὡς οτι. ΥἱἹοί.) καὶ 

Εὐριπίδης (Οτεβι. 128) »ἔδετε παρ᾽ ἄχρας ὡς ἀπέϑριξε τρέχαςκ. 

542. τὸν μισϑὸν τῆς ἁμαρτάας. δ60 (649). ἐρωτικὴν εἴγετε, φησὶ, 

νόσον τερπνήν, ἐπεὶ εἴγετε καὶ τοὺς ἀντερῶντας. δδδ. ὧν ἐστι τὸ 

εἰρημένον ὑπὸ σοῦ, τὸ »τεϑνᾶναι δ᾽ οὐκέτ᾽ (οὐχ ἔτ᾽ ΥἹοί.) ἀντερῶ 

ϑεοῖοκα. 

ὅ89. ὄφλων ἘΡΥΊ. 648 --- δδδ. ΟἸγίδοτηθβίσαθ ποίδπη ῬΥῸ ΟΠΟΥΙ ποίϑ 

Βαθοπὺ ΕΠ τ]. 644. οὐχέτ᾽ Ὦ, οἵ. 561|0]. δδδ. 846. (ἐχδαχρύειν 1). 

641. ἔστε ἴ, ἦστε ΗΙ, ΑἾγΟμΒ. ὄὅ49. πεπληγμένοι ΤΥΓΝΕΪ: πεπληγμένος 

Ηὐντὶ. δ]. φρενός μ᾽ ϑοΔηρον: φρενὸς τ]. δδά. τυράννων ἴ. ὄδῦ. 

ὡς ϑολιίροῦ: ὧν 11 τ]. 657. ἂν Αὐταΐαβ: εὖ Εἰ τ]. 

ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

τὰ δ᾽ αὖτε χἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 
σ ᾽ »] ’ ᾿ μὟ 95» Ὁ ’ ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι’ αἰῶνος χρόνον; 
μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι χαὶ δυσαυλίας, 
σπαρνὰς παρήἥξεις χαὶ χαχοστρώτους, τί δ᾽ οὐ 
στένοντες οὐ λαχόντες ἤματος μέρος. 

τὰ δ᾽ αὖτε γέρσῳ χαὶ προσῆν πλέον στύγος" 
εὐναὶ γὰρ ἦσαν δηίων πρὸς τεέγεσιν᾽ 
ἐξ οὐρανοῦ δὲ χἀπὸ γῆς λειμώνιαι ᾿ γῆς μῶώνε 

δρόσοι χατεφέχαζον, ἔμπεδον σίνος 

ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τρέχα. 
χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωνοχτόνον, 

᾿ ΝΜ. Ὁ κ δ ’ " , οἷον παρεῖχ͵ ἄφερτον ᾿ἸΙδαέα χιών, 
ἢ ϑάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 
χοέταις ἀχύμων νηνέμοις εὕδοι πεσών --- 
τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος" 
παροίχεται δὲ τοῖσι μὲν τεϑνηχόσιν 

Ἁ ᾽; ᾽ κε ᾽ ᾿Ὶ - ’ἤ τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 
τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, 
τὸν ζωντα δ᾽ ἀλγεῖν γρὴ τύχῃς παλιγχότου; 
χαὶ πολλὰ γαίρειν συμφυρὰς χαταξιῶ. 
ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿Δργείων στρατοῦ 

ὅ01. σπανίους (ἀντὶ τοῦ σπανέως Ὑὶοί.). καὶ τούτου γὰρ οὐ συ- 
νεχῶς ἀπηλαύομεν. τὸ δὲ παρήξεις ἀντὶ τοῦ παραδβομὰς ἐπὶ τοῦ 
καταστρώματος τῶν νεῶν. ὅ66. τὸ ἑδραῖον, ἤτοι (κατὰ ααάϊέ 
Ῥδὰ") τὸ περιβεβλημένον ἡμῖν κάλλος. δ]. γρὴ κατὰ συνεχ- 
δοχήν᾽ ἤγουν τί δεῖ φηφίζεσϑαι περὶ τῶν ἀπολωλότων: 610. ἐπὶ 
τῇ ἀποβολῇ τῶν ἀπολλυμένων δεῖ τὸν ξῶντα ἀλγεῖν καὶ πάλιν ἐπὶ 
ταῖς εὐποτμέαις χαῴρειν. 

δδ8 οἱ ὅθ. τάδ᾽ ἢ 66]. χαχοτρώτους ἴ. ὅθ02. στένοντας, ἀσχάλ- 
ἀοντας ΜδγροΙου ἢ. δθ4. ϑαΐων ΤἩἱπάοτί, δθὅ. δὲ Ῥρᾶγβοῃ: γὰρ Ἐδτὶ. 
λειμωνέαε ἴ, ὅθ6. ἔμπεδον 6χΧ ἱπίθγργοίδιϊοῃθ ἐμπέδων Βυργα ἔνϑηρον δᾶ- 
βουρία οΥὐἵαπιὶ υἱάθίαγ. δ67. ἐχϑυμάτων Ὑ͵οὶ]. δὅθ8. (λέγει ἢ). δ716. 
ἄλγους .. τυχεῖν ΗῚ, ΑἾγοη5. 677. συμφορὰς ΒΙοιηβοϊά: συμφοραῖς 11 τ]. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙΙ 

νιχᾷ τὸ χέρδος, πῆμα δ᾽ οὐχ ἀντιρρέπει. 

ὡς χομπάσαι τῷδ᾽ εἰχὸς ἡλίου φάει 

ὑπὲρ ϑαλάσσης χαὶ γϑονὸς ποτωμένοις᾽ 

Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿Αργείων στόλος 

ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς χαϑ᾽ “Ελλάδα 

δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος." 

τοιαῦτα χρὴ χλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 

χαὶ τοὺς στρατηγούς" χαὶ γάρις τιμήσεται 

Διὸς τάδ᾽ ἐχπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 

νιχώμενος λόγοισιν οὐχ ἀναίνομαι. 

ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 

δόμοις δὲ ταῦτα χαὶ Κλυταιμήστρᾳ μέλειν 

εἰχὸς μάλιστα, σὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι γαρᾶς ὕπο, 

ὅτ᾽ ἦλδϑ᾽ ὃ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρός, 

φράζων ἅλωσιν ᾿Ιλέου τ᾽ ἀνάστασιν. 

χαΐί τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε" «φρυχτωρῶν δία 

πεισϑεῖσα Τροίαν νῦν πεπορϑῆσϑαι δοχεῖς; 

ἢ χάρτα πρὸς γυναιχὸς αἴρεσϑαι χέαρ". 

λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὖσ᾽ ἐφαινόμην. 

ὅμως δ᾽ ἔϑυον " χαὶ γυναιχείῳ νόμῳ 

ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν χατὰ πτόλιν 

ἔλασχον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 

686. ἤγουν ὁμολογήσουσι καὶ τῷ Δὲ χάριν τῷ τάδε διαπραξα- 

μένῳ. 588. γαέρω ἐν τῷ μὴ ἀντιλογεῖν. 689. ἀχμάζξει. ἐπι- 

ϑυμοῦσι γὰρ μανϑάνειν ὧν οὐχ εἰς πεῖραν ἦλϑον. 691. μεταδι- 

δόναε μοι τῆς χαρᾶς. 5697. ἤγουν γυναικός ἐστι μετεωρίζεσϑαι 

καὶ μέγα φωνεῖν (φρονεῖν Υἱοὶ.) ἀκούσασάν τι. 

681. ποτώμενα Εἰ]. 682. τροίην ἴ. δ84. δόμων .. ἀρ- 

χαίων Ἠατίυῃς. 689. ἡβᾷ νοῦς γέρουσιν Ἐπρον, ἥβη τοῖς γέρουσιν 

Μασροϊ οί. δ90. Ἀλυταιμνήστρα (--- ᾳ) ᾿ἰτ. δ92. ἀνωλόλυξα μὲν 

βέθρμδπυβ: ἀνωλολύξαμεν ᾿ἰδτ. δ9ὅ. ἐνέππων ἔ. 598. (πλαχτὸς 8). 
ω 

ὅ99. ἔοτί. γυναιχεῖοι νόμοι. 600. ὀλολυγμὸν ἴ. 601. ἐνθέων ἴ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

ϑυηφάγον χοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 

χαὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τέ δεῖ σέ μοι λέγειν; 

ἄναχτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαει λόγον. 

ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 

σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 

γυναιχὶ τούτου φέγγος ἥδιον δραχεῖν, 

ἀπὸ στρατείας ἄνδρα σώσαντος ϑεοῦ 

πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 

ἥχειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 

γυναῖχα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὖροι μολὼν 

οἵανπερ οὖν ἔλειπε, δωμάτων χύνα 

ἐσϑλὴν ἐχείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 

χαὶ τἄλλ᾽ ὁμοίαν. πάντα, σημαντήριον 

οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήχει χρόνου. 

οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπίῴογον φάτιν 

ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ γαλχοῦ βαφάς. 

τοιόσδ᾽ ὃ χόμπος τῆς ἀληϑείας γέμων 

οὐχ αἰσχρὸς ὡς γυναιχὶ γενναίᾳ λαχεῖν. 

ΧΟ. αὕτῃ μὲν οὕτως εἶπε μανϑάνοντί σοι 620 

608. τὰ μακρά. 612. ἤγουν φύλακα. --- ὅρα τὸ παράδειγμα 
τῆς χυνός" εἰ καὶ δοκεῖ τοῦτ᾽ εἰληφέναι τὸν ποιητὴν διὰ τὴν φυλακὴν 
μόνην, ἀλλ᾽ ἔχει τι καὶ βαϑύτερον. βουλόμενος γὰρ τὴν μοιχείαν 

ταύτης δηλῶσαι καὶ ὅτι ὥσπερ ἣ χύων οὖχ ἑνὶ ἀνδρὶ χρῆται, οὕτως 
οὐδ᾽ ἐκείνη. εἰ καὶ λαϑεῖν βουλομένη ἐπὶ τούτῳ σεμνύνεται, ἄλλου 

τέρψιν ἀνδρὸς οὐχ εἰδέναε φάσχουσα, τῇ κυνὲ ταύτην παραβάλλει. 

614. σφραγῖδα τῆς πρὸς τὸν ἄνδρα εὐνῆς. 611. ὥσπερ οὐχ οἶδα: 

τὰς βαφὰς τοῦ σιδήρου, οὕτως (οὕτως οτι. ἢ) οὐδὲ ἡδονὴν ἑτέρου ἀν- 

δρός. 619. γενναίᾳ γυναικὶ οὐκ αἰσχρόν ἐστι τὸ χομπάζειν. ΄“ 620. 

αὕτη μὲν οὕτως εἶπεν ὦστε σὲ μαϑεῖν, οὐχ ἡμᾶς, ἀκριβῶς ἑρμηνεύσασα. 
(οὕτως εἶπεν ἀχριβέσι λόγοις καὶ ἐξηγητικοῖς, ὥστε σε μαϑεῖν ΥἱἹοῖ.). 

603. σὲ μοι ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΟΣ ; σ᾽ ἐμοὲ ἸἸΌΥῚ. 611. ἔνδον εὑρήσει ϑομαρίξ. 

θ1858ᾳ. α0ὸ8 ΡΥϑΘοοπὶ ἐσ δασπί Εἰ τὶ, ΟἸγ Δι θβίσδθ οοπύπυδνι Ηθττηδηη. 



ἈΞΒΟΗΥΙΙ 

τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 

σὺ δ᾽ εἰπέ, χἥρυξ, Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, 

εἰ νόστιμός τε χαὶ σεσωμένος πάλιν 

ἥξει σὺν ὑμῖν, τῆσδε γῆς φίλον χράτος. 

, οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλὰ 

ἐς τὸν πολὺν φίλοισι χαρποῦσϑαι χρόνον. 

, πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν χεδνὰ τἀληϑῇ τύχοις: 

σχισϑέντα δ᾽ οὐχ εὔχρυπτα γίγνεται τάδε. 

ἁνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿Αγαιιχοῦ στρατοῦ. 

αὐτός τε χαὶ τὸ πλοῖον. οὐ Ψευδῇ λέγω. 

, πότερον ἀναχγϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ ᾽Ιλίου, 

ἢ χεῖμα, χοινὸν ἄγϑος, ἥρπασε στρατοῦ: 

, ἔχυρσας ὥστε τοξότης ἄχρος σχοποῦ" 

μαχρὸν δὲ πῆμα συντόμως ἐφημίσω. 

. πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηχότος 

φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήζετο; 

οὐχ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 

πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου γϑονὸς φύσιν. 

. πῶς γὰρ λέγεις γειμῶνα ναυτιχῷ στρατῷ 

ἐλϑεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ; 

. εὔφημον ἦμαρ οὐ πρέπει χαχαγγέλῳ 

γλώσσῃ μιαίνειν" γωρὶς ἣ τιμὴ ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 

626. οὐκ ἐπαινῶ τὰ φευδῇ ὡς δυνάμενα ἐπὶ πολὺν χρόνον καλὰ 

τοῖς φίλοις καρπίζεσϑαι, ἀντὶ τοῦ οὐχ ἐπὶ πολὺ ἐπαινετὰ ὑπὸ τῶν 

φίλων τὰ φευδῇῆ. 628. πῶς δὴ δύνασαι ἀληϑῇ ἅμα καὶ προσφιλῆ 

ἀγγεῖλαι; γωρισϑέντα γὰρ ἀλλήλων ὁρᾶται. 642. ἤγουν ταῦτα λέ- 

γοντες ἀτιμάζομεν τοὺς ϑεούς. 

628. τε ΗοΤΉΔΠη: γε ᾿ἰδτὶ. σεσωμένος ΒοΥΡ5ὶ : σεσωσμένος ἸἰὈτΊ. 

624. ἥχει Καγβίθῃ. 627 ---689. ῬγῸ οδότο ΟἸγιδοηιθβίσϑθ ποίδηι ἢΠϑ- 

Βοπὶ ΗΥΊ. 627. τύχοις Ῥογβοπ: τύχης (τυ) Εἰσὶ. 628. γίνεται 

Ηρ τ. 629. ἀνὴρ Ηρτταδπη: ἀνὴρ ΌΤΙ. 

(εὐτυχεῖ ΥἱἹοί.). 

ΑΟΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, 
πόλει μὲν ἕλχος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 

πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 

ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν Ἄρης φιλεῖ, 
δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα, 

τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον 

πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων" 

σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 

ἥχοντα πρὸς γαίρουσαν εὗὑεστοῖ πόλιν, 

πῶς χεδνὰ τοῖς χαχοῖσι συμμίξω, λέγων 

χειμῶν᾽ ᾿Δγαιῶν οὐχ ἀμήνιτον ϑεοῖς; 

ξυνώμοσαν γώρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρίν, 

πὺρ καὶ ϑάλασσα;: χαὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην 

φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿Δργείων στρατόν. 

ἐν νυχτὲ δυσχύμαντα δ᾽ ὠρώρει χαχά. 

ναὺς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήχιαι πνοαὶ 

ἤρειχον" αἷ δὲ χεροτυπούμεναι βίᾳ 

χειμῶνι τυφῶ σὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμβροχτύπῳ 
ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος χαχοῦ στρόβῳ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλϑε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

ὁρῶμεν ἀνϑοῦν πέλαγος Αϊγαῖον νεχροῖς 

ἀνδρῶν ᾿Αγαιῶν ναυτιχοῖς τ᾽ ἐρειπίοις. 

ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾽ ἀχήρατον σχάφος 

θ46. ἐξορισϑέντας. 649. σεσωρευμένων. θὅ2. εὐτυχίᾳ 
θδδ. ἐχφράξει τὴν τοῦ γειμῶνος γαλεπότητα. 

660. ἤτοι τοῖς χέρασιν ἀλλήλων τυπτόμεναι. ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
ταύρων. 

649. σεσαγμένον ϑομιυθίζ: σεσαγμένων ἸἰὈτὶ. 
064. Ἀχαιοῖς οὖχ ἁμήνιτον ϑεῶν ὈΟΌΓΔΘΙΒ. 
χιαι ΘΟΟΥΤ. ἰῃ ϑρηχιαι ἴ, 660. ἤρειπον ἢ. χεροτυπούμεναι Ὑ͵δ886: 
'χερωτυπούμεναι ᾿ἰρ γί. 66. ναυτιχοῖς τ᾽ ἐρειπίοις Αὐτγϑδίαβ: ναυτι- 
χῶὥῶν τ᾽ ἐρὶπίων Ἰἰρτὶ (ἐρειπίων Ὑἱοίοτ 8). 

θ60. ἐριννύων ἰδ τὶ. 
0569. ἀλλήλῃσι οἱ ϑρηΐ 



ΑἘΒΟΗΥΙῚΙ 

ἤτοι τις ἐξέχλεψεν ἢ ̓ ξητήσατο 

ϑεός τις, οὐχ ἄνϑρωπος, οἴαχος ϑιγών. 

τύγῃ δὲ σωτὴρ ναυστολοῦσ᾽ ἐφέζετο, 

ὡς μήτ᾽ ἐν ἁρμῷ χύματος ζάλην ἔχειν 

μήτ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς χραταέλεων χϑόνα. 

ἔπειτα δ᾽ Ἅιδην πόντιον πεφευγότες, 

λευχὸν χατ᾽ ἦμαρ οὐ πεποιϑότες τύχῃ; 

ἐβουχολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος, 

στρατοῦ χαμόντος χαὶ χαχῶς σποδουμένου. 

χαὶ νῦν ἐχείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 

λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; 

ἡμεῖς τ᾽ ἐχεέίνους ταὔτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα. Μενέλεων γὰρ οὖν 

πρῶτόν τε χαὶ μάλιστα προσδόχα μολεῖν. 

εἰ δ᾽ οὖν τις ἀχτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χλωρόν τε χαὶ βλέποντα, μηχαναῖς Διός, 

οὔπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 

ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἴσϑι τἀληϑῇ χλύων. 

τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ 

ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως" 

μή τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν προνοΐ- 

618. οὐ ϑαρροῦντες, ἀλλ᾽ ἀμφέβολοι ὄντες εἰ ἔτι σωϑεώημμεν. 

614. ἤγουν ὥσπερ ἐϑεραπεύομεν ἐν λογισμοῖς τισι. ἤτοι τὴν νέαν 

συμφοράν. 675. διασχεδασϑέντος δέκην σποδοῦ. 

661. ἢ ̓ ξηγήσατο ϑοξμαυοίζ. 669. ναυστολοῦσ᾽ ΟΑΒΔΌθοΠυΒ: ναῦν. ϑέ- 

λουσ᾽ Ἰἰρτί. 670. ἁρμῷ 5οτῖρβὶ: ὅρμω (ὅρμῳ) Ἰἰδτὶ. 677. τέ μήν; Ιληποοά. 

618. ταὔτ᾽ ϑίδηϊογ: ταῦτ᾽ ᾿ἰτ]. 680. Ιοσοπᾶσπι υἱοί προσδόχα χαμεῖν. 

682. γλωρόν τε χαὶ βλέποντα Τοὺρ ὁχ Ηθβγοῖι. χλωρόν τε καὶ βλέποντα" 
εν 

ἀντὶ τοῦ ζῶντα: χαὶ ζῶντα χαὶ βλέποντα ἰ τὶ. 685. χλύων ἔ, χλόύ- 

εἰν ἢ... 686. ὠνόμαξεν» ἔ (εἶ. 460). 688 5ᾳ. προνοίαισι ῬΔΌΥ: προ- 

νοίαις Ἰἰδτὶ. δρῶμεν 1. . πεπρωμένου Ὶ ἴ. 

ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

αισε τοῦ πεπρωμένου 

γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; 

τὰν δορίγαμβρον ἀμφινει- 

χῇ δ᾽ “Ἑλέναν; ἐπεὶ πρεπόντως 
ἑλέναυς, ἕλανδρος, ἑλέπτολις, 

ἐχ τῶν ἁβροτίμων͵ 

προχαλυμμάτων ἔπλευσεν 

ζεφύρου γίγαντος αὔρᾳ, 

πολύανδροέ τε φεράσπιδες χυνα- 
γοὶ χατ᾽ ἴγνος πλατᾶν ἄφαντον 

χελσάντων Σιμόεντος 

ἀχτὰς ἐπ᾽ ἀεξιφύλλους 

δὲ ἔριν αἱματόεσσαν. 

απδέϑέν. 1. ᾿Ιλίῳ δὲ χῆδος ὀρ- 

ϑώνυμον τελεσσίρρων 

μῆνις ἥλασεν, τραπέζας ἀτί- 

μωσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 

χαὶ ξυνεστίου Διὸς 

698. ὃ ἑλὼν καὶ καϑελὼν τὸν τῆς ᾿λένης ἄνδρα ᾿ἡλέξανδρον 
καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ. 696. ἐξ ἑσπέρας γὰρ πνέων οὔριος τούτῳ 
γέγονε. 698. ὥσπερ τὰ τῶν ϑηρίων ἔγνη ἀναζητοῦσιν οἱ χυνη- 
γοί, οὕτω καὶ αὐτοὶ κατ᾽ ἔχνος εὐθὺς τοῦ Πάριδος ἔδραμον. τὸ δὲ 
ἄφαντον, ἐπεὶ φανερά εἰσι τὰ τῶν ϑηρίων ἔγνη, τὰ δὲ τῶν νεῶν 
ἀφανῆ. Ἴ02. ἐπειδὴ τὸ κῆδος σημαίνει καὶ τὴν ἐπιγαμβρέαν καὶ 
τὸ πένϑος, ἐδήλωσε νῦν ὅτι τὸ πένϑος λέγει" ᾿Ιλιὰς γὰρ κακῶν, ἡ 
παροιμέα φησί. 

691 54. δορίγαμβρον 1. . Ἑλέναν |. . πρεπόντως Ὶ ἴ. 698. ἑλέ- 
ναὺυς ΒΙοπιῆοϊά: ἑλένας 1 τΊ. 694. ἀβροπήνων ϑ ΙτηΔΒ᾽ι8. 6097 --- 
100. φεράσπιδες |.. ἔγνος ]. . ἄφαντον 1... ἀχτᾶς ἐπ᾿ ἀξιφύλλους 1 ἴ. 
698. πλατᾶν Ἡρδίῃ: πλάταν |ἰθτί. 699. ἴοτί. χελσάντοιν. 700. 
ἀχτὰς εἰς ἀεξιφύλλους ἢ, ἔογτί. ἀχτᾶς ἐπ᾽ ἀεξιφύλλου. 702 ---ὅ. χῇ- 
δος Ἰ.. τελεσίφρων Ἰ. . ἀτέμως |.. χρόνῳ | ἴ. 7045ᾳ. ἤλασεν ῬΟΥΒΟΙ: 
ἤλασε ἸἰΌ ΓΙ. --- ἀτέμωσιν Οδπίον: ἀτίμως ἵν᾽ ἔ, ἀτέμως Ὦ. 

ΑςΞΟΆγΥΙυς εὐ, ἽΝ ΕΟΚΙ οί, 19 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

πρασσομένα τὸ νυμφότι- 

μον μέλος ἐχφάτως τίοντας, 

ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπεν 

γαμβροῖσιν ἀείδειν. 

μεταμανϑάνουσα δ᾽ ὕμνον 

Πριάμου πόλις γεραιὰ 

πολύϑρηνον μέγα που στένει, χιχλή- 

σχουσα Πάριν τὸν αἰνόλεχτρον, 

παμπρόσϑη πολύϑρηνον 

αἰῶν᾽ ἀμφὶ πολιτᾶν 

μέλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

ἔϑρεφεν δὲ λέοντος 

ἦνιν δόμοις ἀγάλαχτα 

βούτας ἀνὴρ φιλόμαστον, 

ἐν βιότου προτελείοις 

ἅμερον, εὐφιλόπαιδα 

χαὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 

πολέα δ᾽ ἔσχ᾽ ἐν ἀγχάλαις 

νεοτρόφου τέχνου δίχαν 12ὅ 

φαιδρωπὸς ποτὶ γεῖρα σαί- 

718. μέγα που ἀναστένει αἰῶνα πολύϑρηνον χαὶ μέλεον αἷμα 

ἀνατλᾶσα" διὰ τὸν πολέτην αὐτῆς τὸν ᾿Αλέξανδρον. 118. ἤγουν 

ἀνέϑρεφεν αὐτὸν ἀνήρ τις ἐχτεϑέντα" τὸν Ἀλέξανδρον λέγει. 7260. 

τὸ σαΐων πρὸς τὸ φαιδρωπός καὶ πρὸς τὸ ἔσχε ἀποδώσεις. καὶ 

οὐχὶ ὥς τινες πρὸς τὸ τέχνου ἀποδιδόντες σαίνοντος φασίν, ὡς τὸ 

παρ᾽ Ομήρῳ (Β 8368) »ἀστράπτων ἐπιδέξιαε. 

ΠῚ ---9. μέλος 1. . ὁμέναιον |.. ἑπέρρεπεν | ἔ. 709. ἐπέπρεπεν δ, 

718. μέτα που ϑομποίἀονίη (μετά που. 71884. στένει. - Πάριν 1.. 

αἰνόλεχτρον 1ζ. 7|δ54. ἴοτί. πάμπροσϑ᾽ αἰνόπαριν, παιϊᾶν᾽ ἀμφὲ φίλωμ 

πολιτᾶν, χτέ. Ἴ16. πολιτᾶν Αὐταίυ8: πολέταν 110 τΊ. 718 54ᾳ. λέοντος 

ἵνιν Οοπίπρίομ: λέοντα σένιν ΠἰθτΊ. Ἴ195ᾳ. ἀγάλαχτα βούτας Βοτὶρδὶ: 

ἀγάλαχτον οὗτος (οὗτος ἔξ οὕτως Β) Ὀγ]. 72658ᾳ. φαιδρωπῶς οἷ]. σαΐξ 

νοντα Αὐυτϑίιβ. γεῖρα ἰ. . ἀνάγκαις | ἴ. 

ΑΘΟΑΜΈΕΈΜΝΟΝ. 

νων τε γαστρὸς ἀνάγχαις. 

απέϊοίν. 2. γρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν 

ἦϑος τὸ πρὸς τοχέων" χά- 

ριν γὰρ τροφᾶς ἀμείβων 

μηλοφόνοισιν ἄταις 
δαῖτ᾽ ἀχέλευστος ἔτευξεν" 

αἵματι δ᾽ οἶχος ἐφύρϑη, 
ἄμαχον ἄλγος οἰχέταις, 

μέγα σίνος πολυχτόνον" 

ἐχ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄ- 

τας δόμοις προσεϑρέφϑη. 

πώραυτα δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς ᾿Ιλίου πόλιν 

λέγοιμ᾽ ἂν φρόνημα μὲν νηνέμου γαλάνας, 

ἀχασχαῖόν τ᾽ ἄγαλμα πλούτου, 

μαλθδαχὸν ὀμμάτων βέλος, 

δηξίϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 
παραχλίνασ᾽ ἐπέχρανεν 

δὲ γάμου πιχρὰς τελευτάς, 

δύσεδρος χαὶ δυσόμιλος 

συμένα Πριαμίδαισιν, 

πομπᾷ Διὸς ξενίου, 

780. ἤγουν ἀμοιβὰς διδοὺς τοῖς ϑρέψασιν αὐτόν. 740. λίαν 

χεχοσμημένον. διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς. οὐ γὰρ ἦν δυσειδὴς ὥστε τὸν 

πλοῦτον αἰσχύνειν. 146. ἤγουν ὁρμηϑεῖσα. 141. οὗτος γὰρ 
ἔπεμψε ταύτην αὐτοῖς τοῖς Τρωσὶ καὶ τὸν Τρωικὸν δι᾽ αὐτὴν συνε- 

στήσατο πόλεμον. 

729. ἦϑος Οοπίπρίοῃ: ἔϑος ΡΥ]. 2954. τοχήων ᾿. . ἀμείβων | ἴ. 

τροφεῦσιν ἀμείβων ἢ, τροφᾶς ἀπαμείβων ὙὟ ο]]. 781. (ἄταισιν Ὦ), ἀΐ- 

ταῖς ΗΙ, ΑἾΤΘπΒ. 784. ἄμαχον δ᾽ ῖ. 17986---Ἴ40. τις ].. προσετράφη 

. ἐλϑεῖν . . πόλι |.. μὲν [.. ἀχασχαῖον ἰ. . πλούτου Ἰ ἴ. 791. 

προσεϑρέφϑη Ηθδίῃ: προσετράφη ἸἰτΊ. 88. (παραυτὰ δ᾽ οὖν Ἐ). 

Ἴ40. ἀχασχαῖόν τ᾽ Ἠροττηδηη: ἀχασχαῖον ἸἰὈτὶ.. 748. παραχλίνουσ᾽ Ἐι. 

Ἴ485ᾳ. δὲ |.. τελευτὰς | ἴ, 744. παροῦ ἴ, 746. πριαμίδαισι ἕ. 
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999 ἈΑΚΒΟΗΥ͂ΜΙ 

νυμφόχλαυτος ᾿Βρωύς. 

αηἰϊείν. ὃ. παλαέφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 

τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 

τεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα ϑνήσχειν, 

ἐχ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 

βλαστάνειν ἀχόρεστον οἶζύν. 

δίγα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἶ- 

μέ. τὸ δυσσεβὲς γὰρ ἔργον 

μετὰ μὲν πλείονα τίχτει, 

σφετέρᾳ δ᾽ εἰχότα γέννᾳ. 

οἴχων γὰρ εὐϑυδίχων 

χαλλέπαις πότμος αἰεί. 

φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ νεά- 

ζουσαν ἐν χαχοῖς βροτῶν 

ὕβριν τότ᾽ ἢ τόϑ᾽, ὅτε τὸ χύριον μόλῃ 

νεαρὰ φάους χότον, δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον, 

ἀνίερον ϑράσος μελαξ 

νας μελάϑροισιν ἄτας, 65 

εἰδομέναν τοχεῦσιν. 

απέϊοίν. 4. δίχα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσχάπνοις δώμασιν, 

166. τίκτει, φησίν, ἣ παλαιὰ ὕβρις νέαν ὕβριν καὶ χότον καὶ 

τὸν ἄμαχον δαίμονα, ὅ ἐστι τὸ ἀνίερον καὶ ἀσεβὲς ϑράσος ἐν τοῖς 

οἴκοις τῆς ἄτης. τοῦτο δὲ λέγει ὅτε ὃ ὑβριστὴς καὶ ϑρασὺς ἄταις 

ἐμπέπτει. 161. ἤγουν πενιχροῖς καὶ εὐτελέσι. 

Ἴ48,. ἐριννύς Ἰ. 149. (ἐν τοῖς Ὠ). 749 ---Ὁ1. βροτοῖς ||. . 

τέτυχται ].. τελεσϑέντα |.. ὄλβον 1 τεχνοῦσϑαι].. ϑνήσχειν ΙΖ. Τ76]. 

ϑνήσχειν ΕἸΌΤΙ. 58. ὀϊξζόν ἸἰΟτΊ. 154534ᾳ. εἰμέ!. . ἔργον 1 ἴ. 

δῦ. δυσσεβὲς γὰρ Ῥαυν: γὰρ δυσσεβὲς ἸἸὈΥΊ. 760 ---65ὅ. παλαιὰ |.. 

βροτῶν]... ὅταν 1. . μόλῃ !|. . χότον ἰ .. ἀπόλεμον Ἰ. . ϑράσος ].. 

ἄτας | ἴ. 62. ὅτε ΚΙδυβοη: ὅταν ΕἰὈΤῚ. Ἴ628αᾳ. μόλῃ φάος τόχου 

ΗΙ, ΑἾτθηβ. Εοχί. ϑαέμονά τ᾽ ἐτᾶν. (ἄμαχον οτηϊδὶΐ Π). ηθῦ. μελά- 

ὅροις ἴ. 106. τοχεῦσι ἴ. 1607. δώμασι ἵ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει βίον. 

τὰ γρυσόπαστα δ᾽ ἔδεϑλα σὺν πίνῳ χερῶν 
’ Ὑ “ ») - 

παλιντρόποις ὄμμασι λιποῦσ᾽ ὅσια προσέβα τοῦ 

δύναμιν οὐ ᾿σέβουσα πλού- 

του παράσημον αἴνῳ" 

πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμᾷ. 

ἄγε δή, βασιλεῦ, Τροίας πτολίπορϑδ᾽, 

᾿4τρέως γένεϑλον, 

πῶς σε προσείπω; πῶς σε σεβίξζω 

μήϑ᾽ ὑπεράρας μήϑ᾽ ὑποχάμφας 

χαιρὸν γώριτος:; 

πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοχεῖν εἶναι 

προτίουσι δίχην παραβᾶντες. 

τῷ δυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάχειν 

πᾶς τις ἕτοιμος" δῆγμα δὲ λύπης 

οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσιχνεῖται" 

χαὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς 

ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 
ὅστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 

οὐχ ἔστι λαϑεῖν ὄμματα φωτός, 

Ἴ80. πολλοί, φησέ, τοῦ ἀληϑῶς εἶναι τὸ δοχεῖν εἶναι προτιμῶ- 

σιν, ὅ ἐστιν οὐ τὸν φύσει ἀγαϑὸν τιμῶσιν, ἀλλὰ τὸν δοκοῦντα. 

780. ἤγουν ἁπλοῦς καὶ ἄκακος τὴν γνώμην. 

761 --Ἴ2. ἐν}... τὸν [. .- βίον]... ἐσθλὰ}... χερῶν ||. . ὄμμασι 

|. -. προσέβα]. . σέβουσα 1. . αἴνῳ 1 ἴ. 7608. τόν τ᾽ Ἠλγίυηρ. 

βίον ἀοϊοί ΗἾ, ΑἸ ΥΘΠΒ. 769. ἔδεϑλα Αὐγδίυβ: ἐσθλὰ |ἰργὶ (τὰ γρυ- 

σόπαστ᾽ ἐσϑλὰ 1). 710. ἰογτί. προσέσυτο γῖο προσέβα τοῦ 5ΒοΙῖθ6ῃ- 

ἄστη (πρὸς ἔσυτο ΗΤ, ΑὮΥΘΠ8). 714. πτολίπορϑ᾽ ΒΙοπιβοϊᾶ: πολέπορϑ᾽ 

ΠΡ τ]. 7106. σεβίξω ἴ (εἴν. 460). 781. τ᾽ Ηοτδηη. 82. δῆγμα 

Βί0. 8, 112, 12 οὐ ἢ, δεῖγμα ἴ. 788. (προσεφιχνεῖταε 8). 784. 

(χαὶ νυχτὲ δὲ γαέρουσε ϑιοὈδθ.8). Ῥοβὲ 786 ρδιοοτηίδουμῃ ἱπίθγοϊ- 

αἶβθθ βίδίυϊς Ηθυδηη. 186. πρωβατογνώμων ἔ (ΒουΡδογδί πρωτ., 

σὕτη β Ὁ ΒΌΡΓΔ τ). 



ἈΑἘΒΟΗΥΙΙ 

τὰ δοχοῦντ᾽ εὔφρονος ἐχ διανοίας 

ὑδαρεῖ σαίνει φιλότητι. 

σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 

“Ἑλένης ἕνεχ᾽, οὐ γὰρ ἐπιχεύσω, 

χάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος 

οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴαχα νέμων, 

ϑράσος ἑχούσιον 

ἀνδράσι ϑνήσχουσι χομίζων " 

νῦν δ᾽ οὐχ ἀπ᾿ ἄχρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 

εὔφρων πόνος εὖ τελέσασιν. 
γνώσῃ δὲ χρόνῳ διαπευϑόμενος 

τόν τε διχαίως χαὶ τὸν ἀχαίρως 

πόλιν οἰχουροῦντα πολιτῶν. 

πρῶτον μὲν Ἄργος χαὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 

δίχῃ προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 

νόστου διχαίων δ᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 

Πριάμου" δίχας γὰρ οὐχ ἀπὸ γλώσσης ϑεοι 

χλύοντες ἀνδροϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορὰς 

ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διγορρόπως 

ψήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ χύτει 

ἐλπὶς προσΐει γειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 

χαπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νὺν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 

ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσχουσα δὲ 810 

189. μεμιγμένῃ καὶ οὐ χαϑαρᾷ καὶ ἀχράτῳ. 804. οὐχ ἀφ᾽ 

ἡμῶν ἀχούσαντες τὰς δικαιολογίας, ἀλλ᾽ ξωραχότες τὰ πεπραγμένα. 

801. ταῦτα ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν δικαστηρίῳ τιϑεμένων δύο χά- 
δων εἴρηται, ὧν ὃ εἷς τὴν ἀπολύουσαν φῆφον, ὃ δὲ τὴν χαταδιχά" 

ζουσαν ἐδέχετο. 

789. σαίνει ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΕΒ : σαένειν ᾿ἰρ τὶ. 79]. οὖχ ἐπιχεύσω Ἡρτταλπη. 
194. ϑάρσος Ὦ. ἴοτί. ϑάρσος ἐτώσιον. 1956. ϑνήσχουσι ᾿ἰρτὶ (ἀνδράσιν 
εὖ ϑνήσχουσει ἢ). 191. (εὔφρων τις Ἐ). 806. φϑορᾶς ῬοΡτγδθιΒ, 
808. ᾿Ελπὶς προσείει χεῖρας Μδτηροϊϊουί. 810. συνθϑνήσχουσα Ἰἰθ τὶ. 

ΑΘΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

σποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πνοάς. 

τούτων ϑεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 

τίνειν, ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερχόπους 

ἐπραξάμεσϑα καὶ γυναικὸς εἵνεχα 

πόλιν διημάϑυνεν ᾿Αργεῖον δάκος, 

ἕππου νεοσσός, ἀσπιδηστρόφος λεώς, 

πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν" 

ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 

ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννιχοῦ. 

ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε" 

τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα μέμνημαι χλύων 

χαὶ φημὶ ταὐτὰ καὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε, 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνων σέβειν" 

δύσφρων γὰρ ἰὸς χαρδίαν προσήμενος 

ἄγϑος διπλοίζει τῷ πεπαμένῳ νόσον; 

τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύνεται 

χαὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει. 

εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἄν, εὖ γὰρ ἐξεπίσταμαι 

ὁμιλίας κάτοπτρον, εἴδωλον σχιᾶς 

δοχοῦντας εἶναι χάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 

818. δίκτυα, παγίδας. καὶ τοῦτο δήπου τὸ Αἰσχύλου (εἶν. ἔτ. 

186 Ν᾽) τοῖς ἑαυτοῦ πτεροῖς περιπεσὼν καὶ ἐνσχεϑεὶς ταῖς πάγαις, 

ἃς ἄλλοις ὑφῆκε, τὰ ἐκ τοῦ νόμου δικαέως ἔπαϑε. 818. ἤγουν 

ὥσπερ λέων ὠμοφάγος. 829. ἤγουν καλῶς οἶδα διακρίνειν τὰς 

ὁμιλίας τῶν συνόντων μοι, ὡς τὰς ἐμφάσεις τῶν προσώπων τὸ χκά- 

τοπτρον. 

818. ὁπερχόπους Ἠθδίι: ὑπερχότους ΕΟ τὶ. 814. ἐφραξάμεσθϑα 

ἘΤΆΠΟΚοη. οὕνεχα δ. 810. ἀσπιδοστρόφος Ἐ. 817 ροβὲ 819 ο0]]οοδὲ 

Ηατίαπρ. 819. ἄδδην ἢ. 822. ταὐτὰ Αὐγδίαβ: ταῦτα ᾿ἰρτὶ. 824. φϑό- 

νου ἢ, Φόγου ϑιοῦδουβ ἢ. 88, 28, πόνων ἘΏΡΟΥ. 825. χαρδίᾳ Θτοῦβ. 

826. πεπαμένῳ ῬοΙδβοη: πεπαμμένω (πεπαμμένῳ) 1ἰΡτΊ. 827. αὐτοῦ ἴ. 



882. ἤλεγξε γὰρ τὴν μανέαν αὐτοῦ Παλαμήδης. 

ΑἙΒΟΗΥΙῚ 

μόνος δ᾽ Ὀδυσσεύς, ὅσπερ οὺγ ἑχὼν ἔπλει, 
ζευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος" 
εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε χαὶ ζῶντος πέρι 
λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε χαὶ ϑεοὺς 
χοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 
βουλευσόμεσϑα. χαὶ τὸ μὲν χαλῶς ἔγον 
ὅπως χρονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον" 
ὅτῳ δὲ χαὶ δεῖ φαρμάχων παιωνίων, 
ἤτοι χέαντες ἢ τεμόντες εὑφρόνως 
πειρασόμεσϑα πήματος, τρέψαι νόσον. 
νῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα χαὶ δόμους ἐφεστίους 
ἐλϑὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 
οἵπερ πρόσω πέμφαντες ἤγαγον πάλιν. 
νέχῃ δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμπέδως μένοι. 
ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿Αργείων τόδε, 
οὐχ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρόπους 
λέξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀποφϑίνει 
τὸ τάρβος ἀνϑρώποισιν. οὐχ ἄλλων πάρα 
μαϑοῦσ᾽ ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον 
τοσόνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἦν ὑπ᾽ ᾿Πίῳ. 
τὸ μὲν γυναῖχα πρῶτον ἄρσενος δίγα 
ἦσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον χαχόν, 
πολλὰς χλύουσαν χληδόνας παλιγχότους" 
χαὶ τὸν μὲν ἥχειν, τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν χαχοῦ 
χάχιον ἄλλο πῆμα λάσχοντας δόμοις. 
χαὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν 
ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 

888. ἤγουν 

ΑΟΘΑΜΈΜΝΟΝ. 

φάτις, τέτρωται διχτύου πλέω λέγειν. 

εἰ δ᾽ ἦν τεϑνηχώς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 

τρισώματός τἂν Τ ηρυὼν ὃ δεύτερος 

πολλὴν ἄνωθϑεν, τὴν χάτω γὰρ οὐ λέγω, 
χϑονὸς τρίμοιρον γλαῖναν ἐξηύχει λαβών, 

ἅπαξ ἑχάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 

τοιῶνδ᾽ ἕχατι χλῃδόνων παλιγχότων 

πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης 

ἔλυσαν ἄλλοι πρὸς βέαν λελημμένης. 
ἐχ τωὠνδέ τοι παῖς ἐνθάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 

ἐμῶν τε χαὶ σῶν χύριος πιστωμάτων, 

ὡς χρῆν, ᾿θρέστης" μηδὲ ϑαυμάσῃς τόδε. 

τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 

Στρόφιος ὃ Φωχεύς, ἀμφίλεχτα πήματα 

ἐμοὶ προφωνῶν, τόν δ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ σέϑεν 

χίνδυνον, εἴ τε δημόϑρους ἀναργέα 

βουλὴν χαταρρίψειεν, ὥστε σύγγονον 

βροτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 

τοιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 

ἔμοιγε μὲν δὴ χλαυμάτων ἐπίσσυτοι 

πηγαὶ χατεσβήχασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών. 

869. εἰ μὴ γὰρ πιστεύσωσιν ἀλλήλοις οἱ γονεῖς, οὐχ ὁμολογοῦ- 

σιν ἑαυτῶν εἶναι τὸν παῖδα. 812. τὰ ἀμφιβαλλόμενα περὶ σοῦ 

πήματα, ἤτοι τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ σοῦ πεπλασμένα δεινὰ μηνύ- 

ματα. 876. πεφύκασέ πως, φησίν, οἱ ἄνϑρωποι ἐπεμβαίνειν τοῖς 

ἀτυχοῦσιν. 

869. φάσϊσ, αἱ νἱἀθίῃν, ἢ. τέτρηται ΗἨΙ, ΑἸγΘηΒ. πλέον Ὀϊπηάογί, 
861. τᾶν ὙΥΘΙΔΌΘΙ: τ᾽ 860. ἐπλήϑυον ῬοΥβοη: ἐπλήϑυνον ἸἰὈΤΊ. 

ἄν Ἰἰρ τὶ. 866. ἔογί. πολλὰς τεράμνων (ἄνωθεν οχ 862 ογίαπι νἱ- 
ἀρίυτ). 867. ἕοστί. ἀνημμένης. 869. πιστωμάτων ϑρδηποῖπι: πε- 

861. (ἐπ᾿ ἐλέῳ ἢ). 8684. [ ἱδτὶ ἦν τ᾿ ἢ 87 ΐ ΒΟΔΙ ΡΟΣ 868. ἀνὴρ Ηθτηδηπ: ἀνήρ δε. ἱέδα, “τι ΠΡ τ]. 878. (τόν τ᾽ ἢ). : χαταρράφειεν 56 .. 

879. χατεσβήχασιν ἴ. 

Λ σ δέκην ἕππου σὸν ἐμοὶ τὸ ἅρμα ἐλαύνων. 

841. πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου Ῥογβοῃ. 
χληδόνας Αὐτδίαβ: ἡδονὰς ΠΡ τί. 
ὠχετεύετο Ἰἰρτὶ. 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

ἐν ὀφιχοίτοις δ᾽ ὄμμασιν βλάβας ἔγω, 

τὰς ἀμφέ σοι χλαίουσα λαμπτηρουχίας 

ἀτημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 

λεπταῖς ὁπαὶ χώνωπος ἐξηγειρόμην 

ῥιπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμφέ σοι πάϑη 

ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος γρόνου. 

νῦν ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽, ἀπενϑήτῳ φρενὶ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα τόνδε τῶν σταϑμῶν χύνα, 

σωτῆρα ναὸς πρότονον, δφψηλῆς στέγης 

στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέχνον πατρέ, 

χαὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 

χάλλιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἐχ χείματος, 

ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος. 

τερπνὸν δὲ τἀναγχαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 

τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφϑέγμασνῳ. 

φϑόνος δ᾽ ἀπέστω" πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν χαχὰ 

ἠνειχόμεσϑα" νῦν δέ μοι, φίλον χάρα, 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 

τὸν σὸν πόδ᾽, ὦναξ, ᾿Ιλίου πορϑήτορα. 

δμῳαί, τέ μέλλεϑ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος 

πέδον χελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν; 

εὐθὺς γενέσϑω πορφυρόστρωτος πόρος, 

ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίχη. 

τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νιχωμένη 

ϑήσει διχαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

889. ποδῆρες κυρίως λέγεται τὸ μέχρι ποδῶν δόϊκον ἱμάτιον. 

904. ἔσως ἦα δίκας αὐτὸν ἀπαιτήσῃ τοῦτό φησιν ἕνεχα τοῦ φόνου 

τῆς ϑυγατρός. 

880. χλάβας ἴ. 881. τόνδε βουστάϑμων Ἡοττηᾶηη. 888. ὀφιλῆς Ἐ. 

889. στόλον ἴ, στύλον ἢ. 890. γαῖαν ΒΙοπιῆο] ἃ. 898 ρΡοβί 886 ἰηβοῦῖς 

ΕΏΡΟΥ. 894. τοί νιν ϑομηοίζ: τοίνυν ἰδ τὶ, 8906. δέ μοι ΒοΟΙίδ6: 

δ᾽ ἐμοὶ ἸἰΟτΊ. 898. ἄναξ ἴ. 899. δμωαΐ ᾿ἰδτὶ. (ἐπέσταλται τάδε 

μη. 900.. στορνύναι ἘΠ Π5]ΘΥ. 904. ϑεοῖσιν ἄρμενα Μοίποῖα. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

4Γ. Δήδας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 

ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰχότως ἐμῇ" 

μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας" ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

αἰνεῖν, παρ᾽ ἄλλων γρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι. γέρας. 

χαὶ τἄλλα μὴ γυναιχὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 

ἅβρυνε, μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίχην 

χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνῃς ἐμοί, 

μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον 

τίϑει" ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν γρεών, 

ἐν ποιχίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα χάλλεσιν 

βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου. 

λέγω χατ᾽ ἄνδρα, μὴ ϑεόν, σέβειν ἐμέ. 

χωρὶς ποδοφήστρων τε χαὶ τῶν ποιχέλων 

χληδὼν ἀυτεῖ" χαὶ τὸ μὴ χαχῶς φρονεῖν 

ϑεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ χρὴ 

βίον τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. 920 

εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν εὐθαρσὴς ἐγώ. 

ΚΑ. χαὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 

907. προσηκόντως. 908. ὅτε τὸ αἰνεῖσϑαι δηλονότε μὴ παρὰ 

τῶν οἰκείων ἢ παρ᾽ ἑαυτοῦ πρέπει ἔρχεσϑαι. 910. χκαλλώπιζε. 

911. μὴ ὡς βαρβάρῳ μοι κέλευε ϑρύπτεσϑαι. οἱ βάρβαροι γὰρ γο- 

νυκλισίαις τοὺς βασιλεῖς εὐφημοῦσιν. 911. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

πέπλων, δι᾽ ὧν τοὺς πόδας ἐχμάσσοντες λαμπροτέρους ποιοῦσιν οἱ 

τούτους ἐχπλύνοντες συνεχῶς. ποδόφηστρα γὰρ χυρίως ταῦτα λέ- 

γεται. νῦν δὲ τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας ἁπλῶς πέπλα οὕτως εἴρηχε. 92]. 

εἰ οὕτω, φησέ, πράσσοιμε κατὰ πάντα ὥστε μὴ μέγα φρονεῖν ἐπὶ 

ταῖς εὐτυχέαις μηδὲ πρὸ τελευτῆς ἄνϑρωπον μαχαρέίζειν, ἀλλὰ τὸν 

τὸ τέλος τοῦ βίου δεξάμενον ἐν τῇ εὐτυχίᾳ, εἰκότως ἂν εἴην ϑαρρῶν 

ὡς καὶ αὐτὸς ἀεὶ εὐτυχοέην ἄν" οἱ γὰρ μέτρια φρονοῦντες εὖ ἀεὶ 

πράσσουσιν. 

910. βαρβάδου 0 911. βόάμα ἔ, βόημα Β. 914. (γὰρ Ἐϊγτα. Μ. 
Ρ. 486,48). 917. χαὲ ποιχιλμάτων Ἐδγβίθηῃ. - 921. πράσσοιμ᾽ ἄνευ 

ϑάρσους ᾿. πράσσοιμεν Ὀἰϊπᾶοτί. εἶπον τάδ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν Μοὶ]. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΠΙ 

. γνώμην μὲν ἔσϑε μὴ διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. 

ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε: 

: εἴπερ τις, εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 

. τί δ᾽ ἂν δοχεῖ σοι Πρίαμος, εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; 

ἐν ποιχίλοις ἂν χάρτα μοι βῆναι δυχεῖ. 

. μή νὺν τὸν ἀνϑρώπειον αἰδεσϑῆῇς φόγον. 

: φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

. ὃ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐχ ἐπίζηλος πέλει. 

οὔτοι γυναιχός ἐστιν ἱμείρειν μάγης. 

τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε χαὶ τὸ νιχᾶσϑαι πρέπει. 

ἦ χαὶ σὺ νίχην τήνδε δήριος τίεις; 

πιϑοῦ" χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑχὼν ἐμοί. 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σοι ταῦϑ'᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 

λύοι τάγος, πρόδουλον ἔμβασιν ποδός, 

χαὶ τοῖσδέ μ᾽ ἐμβαίνονδ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 

μή τις πρόσωϑεν ὄμματος βάλοι φϑόνος" 

πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοφϑορεῖν ποσὶν 

928. χαϑ᾽ ὁμαλισμὸν ἀναγνωστέον τὸ νυν καὶ ἄνευ τόνου, ἵνα 

ἦ ἀντὶ τοῦ δή. 929. ὑπὸ τοῦ δήμου φημίιζομένη, ὡς καὶ ᾿ Πσίο- 

δός φησι (ΟΡ. 168) »φήμη δ᾽ οὔ τις πάμπαν ἀπόλλυται ἦν τινα πολ- 

λοὲ λαοὶ φημέζουσικ. 9389. αἰσχύνη, φησίν, ἐστὶ πολλὴ φϑεέρειν ἄνδρα 

τινὰ καὶ τὰ σώματα τῶν ὑπὸ χεῖρα αὐτοῦ, ἤτοι διὰ πολέμων φϑείρειν 

τοὺς ὑπὸ γεῖρα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸν αὐτοῦ πλοῦτον καταναλίσ- 

χεῖιν χαχῶς καὶ τὰ πέπλα τὰ δι᾽ ἀργύρου ὠνηθέντα πατεῖν καὶ 

ἄχρηστα ποιεῖν τοῦ λοιποῦ. σὺν γὰρ τῷ ζημέαν εἶναι μεγέστην ταύ- 

τὴν χαὶ φϑορὰν τῆς ἀρχῆς καὶ φϑόνον οὐ μόνον παρ᾽ ἀνθρώπων 

ἐπάγει, ἀλλὰ καὶ παρὰ ϑεῶν" τοῖς ὑπερηφάνοις γὰρ τὸ ϑεῖον μάχεται. 

928. διαφϑαροῦντ᾽ ἴ. 924. εὔξω ἢ. δείσασαν Ἡθττηᾶπη. ἕρδειν ἴ. 
926. δοχεῖ ϑίδηϊου: δοχῇ (δοχῇ) 1ἸΡΥΊ. 927. δοχῇ ἵἴ. 928, μὴ νῦν ἢ 
αἰδεσδεὶς ἔ, αἰδεσϑῆς Ἐ. 934. χρατεῖς.. παρείς γ᾽ οἸΐπι ὙΥ 6], ργδοϑίδι 
χρατεῖς.. παρεὶς. 987. σὺν τοῖσδέ μ᾽ ἢ. ἐμβαίνοντ᾽ ἀλουργέσιν 
ΕΟ τῖ. 939. εἱματοφϑορεῖν ἘΎΥΔΏΖ. ποσίν ϑΟΔΙΙΡΟΥ: πόσιν Ἰἰ τὶ. 

ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους ϑ᾽ ὕὑφάς. 

τούτων μὲν οὕτω" τὴν ξένην δὲ πρευμενῶς 

τήνδ᾽ ἐσχόμιζε" τὸν χρατοῦντα μαλϑαχῶς 

ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσδέρχεται. 

ἑχὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ γρῇται ζυγῷ. 

αὕτη δὲ πολλῶν γρημάτων ἐξαίρετον 

ἄνϑος, στρατοὺ δώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀχούειν σοὺ χατέστραμμαι τάδε, 

εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα πορφύρας πατῶν. 

ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν χατασβέσει: 

τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ἰσάργυρον 

χηχῖδα παγχαίνιστον, εἱμάτων βαφάς. 

οἶχος δ᾽ ὑπάργει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἄναξ, 

ἔγειν " πένεσθαι δ᾽ οὐχ ἐπίσταται δόμος. 

πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν ηὐξάμην, 

δόμοισι προυνεχγϑέντος ἐν γρηστηρίοις 

φυγῆς χόμιστρα τῆσδε μηχανωμένῃ. 

ῥίζης γὰρ οὔσης φυλλὰς ἕχετ᾽ ἐς δόμους. 

σχιὰν ὑπερτείνασα σειρέου χυνός. 

χαὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 

ϑάλπος μὲν ἐν γειμῶνι σημαίνεις μολόν" 

ὅταν δὲ τεύγῃ Ζεὺς ἀπ᾿ ὄμφαχος πιχρᾶς 

οἶνον, τότ᾽ ἤδη φῦχος ἐν δόμοις πέλει 
ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου. 

947. ἄλλως, καϑέσταμαι, ἀντὶ τοῦ κατέστην. 

940. 5Βουθοπμάμστη φαρέων τε πλοῦτον. 
ΡΟΓΪαΒ. 946. αὕτη Αὐυτγδίαβ: αὐτὴ ᾿ἰ τὶ. 

ων 

948. δόμους ἴ. 949. ῬΟΙΒΟΠΔΘ ποίδ ἀθοβί ἰῃ ἢ 960. ἐσάργυρον 
ϑδιτηδβίυβ: εἰς ἄργυρον Ἰἰθτί. 9ῦ2. οἴχοις ῬΟΥΒΟΙ, ἴοτί. ὄλβος. 964. 
δ᾽ εἱμάτων Οδηίοῦ: δειμάτων ᾿ἰτὶ. εὐξάμην Ἰἰθτὶ. 9ὅ6. μηχανω- 
μένῃ ΑὈΓΘΒΟΙ: μηχανωμένης Ἰἰθ τὶ, 98, ὑπερτίνασα ἴ. 9600. μολόν 
ΗΥ̓ΟΒ5: μολών Ἰἰθ τὶ. 961. ἀπ’ Αὐτγδίυ5: τὰπ᾽ ἢ, τ᾽ ἄπ᾽ . 968. 
ἐπιστρωφωμένου ἱιοίοτίυ8: ἐπιστρεφωμένου ἴ, ἐπιστροφωμένου Ὦ. 

941. τοὐμὸν μὲν Ἐπι- 

947. χατέσταμαι Ὦ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Ζεὺ Ζεὺ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει" 

μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλῃς τελεῖν. 

οἱγ. 1. ΧΟ. τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως 

δεῖμα προστατήριον 

χαρδίας τερασχόπου ποτᾶται, 

μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος ἄμισϑος ἀοιδά, 

οὐδ᾽ ἀποπτύσας δέχαν 

δυσχρέτων ὀνειράτων 

ϑάρσος εὐπειϑὲς ἵζει 

φρενὺς φίλον ϑρόνον; χρόνος δ᾽ ἐπεὶ 

πρυμνησίων ξυνεμβόλοις 

φαμμίας ἀχάτα παρή- 

βησεν, εὖϑ᾽ δπ᾽ Ἴλιον 

ὦρτο ναυβάτας στρατός. 

απίϊοίν. 1. πεύϑομαι δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων 

νόστον, αὐτόμαρτυς ὦν" 

τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὅμως ὑμνῳδεῖ 

ϑρῆνον ᾿Ερινύος αὐτοδίδαχτος ἔσωϑεν 

ϑυμός, οὐ τὸ πᾶν ἔχων 

ἐλπίδος φίλον ϑράσος. 

σπλάγχνα δ᾽ οὔτοι ματάζξει 

πρὸς ἐνδίχοις φρεσὶν τελεσφόροις 

δίναις χυχλούμενον χέαρ. 

εὔχομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

9θὅ. μαλῇ δέ σοι ἴ, μέλοι δέ σοι τοι 5080]. ἱπ ἴ, μέλοι δέ τοι σοι Ὦ. 

9671. δεῖγμα. 9685. (ποτᾶτ΄᾽. ἄμισϑος ἀοιδά. μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος 

Π). 9069. ἀχέλευστος 1... ἀοιδά 1 ἴ. 910. (ἀποπτύσαι "). 912. εὐπειϑὲς 

Ιδοοῦ : εὐπιϑὲς τὶ. ἵζει ϑοδιῖροῦ: ἕξει νοὶ ἵξει 110 71. 978. δ᾽ ἐπὶ ἢ. 

974. ξυνεμβολαῖς 1 α Βομποίαογν. 976. ἀχάτας οἱ παρήβησ᾽ ἢ. Ἐοτί. 

ψάμμος ἀχτᾶς παρήχησεν. 980. ὅμως Αυγδία8: ὅπως 1 ΡΤῚ. 980 84. 

ὅπως |. . ἐριννὺς ἰ. . ἔσωϑεν Ἰ ξ 981. Ἐρινόος Ῥογβοῃ: ἐριννὺς 

1ΌΓ 984. ματάζει ᾿ἰὈτΊ. 987. (δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τοι δ). 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

ἐλπίδος φύϑη πεσεῖν 

ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 

μάλα γάρ τοι τᾶς πολλᾶς ὑγιείας 

ἀχόρεστον τέρμα. νόσος γὰρ υ.. 

γείτων ὁμότοιγος ἐρείδει" 

χαὶ πότμος εὐδυπορῶν 

ἀνδρὸς ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. 

χαὶ τὸ μὲν πρὸ γρημάτων 

χτησίων ὄχνος βαλὼν 

σφενδόνας ἄπ᾽ εὑμέτρου, 

οὐχ ἔδυ πρόπας δόμος 

πημονᾶς γέμων ἄγαν, 

οὐδ᾽ ἐπόντισε σχάφος. 

πολλά τοι δόσις ἐχ Διὸς ἀμφιλαφής τε καὶ 

ἐξ ἀλόχων ἐπετειᾶν 

νῆστιν ὦὥλεσεν νόσον. 

απίϊδίν. 2. τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσὸν ἅπαξ ϑανάσιμον 

πρόπαρ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν 

πάλιν ἀγκαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων ; 

οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῇ 

τῶν φϑιμένων ἀνάγειν 

1008. ἤγουν λιμὸν διεσχέδασε. 

988. φύϑη ϑίορμδηυβ: ψύδη 1 γ]. 990. μάλα γέ τοι δὴ τᾶς Ὦ. 

ΕἘοτί. μάλα γέ τοι τὸ λιπαρᾶς ὑγείας. 9908ᾳ. πολλᾶς |. . ἀχόρε- 

στον ᾿.. γὰρ! ξ. Κ991. ἀχαρὲς ΜΔΘΗΪγ. γὰρ (ἀεὶ ΒΙοπΙΠο]α. 992. 
γείτων ΟΧ ἱπίογρτγοίδίϊομθ ογίαπι υἱἀθίιν ((οτί. νόσος γὰρ ἀεὶ βιοτὰν). 

Ῥοβὲ 992 ᾿δουπϑπι βἰδίυϊ ΚΊδυβοη, ἱπίθγοϊαἰξ βοηϊοηίίδ νοὶαΐ σῶμα δ᾽ 
ἔσωσεν ἄχος. 994. ἔπαισεν ]. . ἔρμα | ἢ. 999. πημονᾶς Υἱ]ἱο- 
ἰοτῖυ5: πημονὰς ἸἸΡτὶ. 1001. (δόσις διὸς ἘὨ). 100154ᾳ. διὸσ "||... 
χὰἀξ]..  ἐπετειᾶν || ἢ. 1008. ἤλασεν ϑομαρίζ. 1004. πεσὸν Αυὑ- 
Γαΐαβ: πεσόνϑ᾽ 1 τὶ. 1004 ---Θ. ἅπαξ |.. ἀνδρὸς ]. . πάλιν |. . ἐπα- 
εἶδων;  ἴ. 1006 5ᾳ. (προπάροιϑ᾽ οἱ τίς τ᾽ ἀγχαλέσαιτ᾽ Ἐι). 1007. 

ἴοστί, εὖ δὲ. . 



ΑΒΒΟΗΥ͂ΣΙ 

Ζεὺς αὔτ᾽ ἔπαυσ᾽ ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ. 

εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 

μοῖρα μοῖραν ἐχ ϑεῶν 

εἶργε μὴ πλέον φέρειν, 

προφϑάσασα χαρδία 

γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ ἐξέχει. 

νῦν δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει 

ϑυμαλγής τε χαὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ 

χαίριον ἐχτολυπεύσειν 

ζωπυρουμένας φρενός. 

εἴσω χομίζου χαὶ σύ, Κασάνδραν λέγω, 

ἐπεί σ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 

χοινωνὸν εἶναι γερνέβων, πολλῶν μετὰ 

δούλων σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 

χαὶ παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿Αλχμήνης ποτὲ 

πραϑέντα τλῆναι δουλίας μάζης βία. 

εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγχῃ τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, 

ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις" 

οἱ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν χαλῶς, 

1009. τὸν ἠσχληπιὸν γὰρ ἐχεραύνωσεν ἀναστήσαντα τὸν ἱππό- 

λυτον, ὥστε μὴ ἕτερον (ἔτι Υἱοΐ.) βλαβῆναι. 1020. χαλὸν μέν, 

φησί, μὴ πειραϑῆναι δουλείας, εἰ δὲ πειρῷτό τις, χάλλιον ἀρχαιο- 

πλούτοις δουλεύειν καὶ μὴ νεοπλούτοις. οἱ γὰρ μὴ ἐλπίσαντες, φησί, 

πλουτῆσαι καὶ πλουτήσαντες ἀπηνεῖς εἶσι τοῖς δούλοις. 1028. 

ἤγουν ἐπλούτησαν καλῶς ὡς ἐκχ ϑερισμοῦ. παρὰ στάϑμην δὲ ἀντὶ 

τοῦ παρὰ τὸ πρέπον. 

1009. ἴογτί. Ζεὺς χατέπαυσεν. ἐπ᾿ αὐλαβεία ἔ, (ἐπ᾽ ἀβλαβείᾳ γε Β). 

1015. βλέπει οοΥτ. ἰπ βρέμει ἴ. 1016. οὐδὲν . . ποτὲ [ἴ. --- (ϑυ- 

μαλγής τε χαὶ οὐδὲν ἐπ᾿ οτηϊδὶΐ ἢ). 1021. μέτα ἴ, 1022. χτησίου 

Διὸς ΝΔΌΘΥ. 1026. δουλείας ἴ. (πραϑέντα τλῆναι χαὶ ζυγῶν ϑίγειν βίᾳ 

δ). ἴοτί. μάζης χυρεῖν. 1026. ἐπιρρέπει Ἐ. 1028. οἵδ᾽ Ἡ. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ, 

ὠμοί ἐε δούλοις πάντα χαὶ παρὰ στάϑμην. 
» ᾽ ΄“« Ψ Φ' ’ ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἷάπερ νομίζεται. 

σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῇ λόγον. 

ἐντὸς δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων 

πείϑοι᾽ ἄν, εἰ πείϑοι᾽ " ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

. ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ γελιδόνος δίχην 

ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον χεχτη μένῃ, 

ἔσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. 

ἕπου" τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

πιϑοὺ λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴν πάρα 

τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 

ἕστηχεν ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πυρός, 
ξ΄ » Ἵ » ’ 4 ᾽ ΄ 

ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν γάρ. 

σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τίϑει" 
3 2 2 , κ᾿ ᾿ ΄ ἢ εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχῃ «λόγον, 
Ἁ ᾽ »] Ἁ - ’ ΄ ’ 

σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῇς φράζε χαρβάνῳ γερί. 

,. ἑρμηνέως ἔοιχεν ἢ ξένῃ τοροῦ 

δεῖσϑαι" τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς νεωρέτου. 

4. ἦ μαίνεταΐί γε χαὶ χαχῶν χλύει φρενῶν, 

ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεαέρετον 

ἥχει, γαλινὸν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται φέρειν, 1060 

πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρίζεσϑαι μένος. 

1085. ὅτε βάρβαρον τὸ ὄρνεον, διὰ τοῦτο παραβάλλει τούτῳ 

αὐτήν (τοῦτο αὐτῇ Υἱοῖ.). ἐν θράκῃ γὰρ καὶ ἣ μεταμόρφωσις αὐ- 

τῆς ἱστορεῖται (ἱστόρηται Ὑἱοί.). καὶ Ἀριστοφάνης (Βδη. 681) »θρῃ- 

χέα χελιδὼν ἐπὶ βάρβαρον ἑἕζομένη πέταλονκα" 1046. βαρβάρῳ. 

1061. ἀπὸ τῶν στρηνιεούντων (στρηνεώντων Υἱοί.) ὑποζυγέων, ἃ οὐκ 

1029. παραστάϑμων ἴ. 1080. ἕξεις Αὐγαΐαϑ. 1032. δ᾽ ἁλοῦσα 
ΟαἨΗδυρί. 1086. ἔογ!. εἴσω φρενῶν γεγωνὰ πεῖϑέ νιν λέγων. 1088. 
πιϑοῦ ΒΙοιῆ6]4: πεέϑου 1ἰδ τ]. 1039. σχολὴν Ὠορτδθαβ: σχολὴ ᾿ἰρτί. 

β α 
104]. πάρος Μυβρτανίυϑ. 1048. ἢ οἱ φρενῶν χλὔει ἴ. 9 1081 
--11δ68 οχ Μ γχοΐοσίυσ. Γ 

ἈΑΘΒΟΒΥ]υ5 εἀ. ὙΝεοκιείπ. 



ἈΚΒΟΗΥΙῚΙ 

οὐ μὴν πλέω ῥίψασ᾽ ἀτιμασϑήσομαι. 

ἐγὼ δ᾽, ἐποιχτείρω γάρ, οὐ ϑυμώσομαι. 

ἴϑ᾽, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄγον, 

εἴχουσ᾽ ἀνάγχῃ τῇδε χαίνισον ζυγόν. 

δέν, 1. Κα- ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. 

σάνδρα. ὦπολλον ὦπολλον. 

ΧΟ. τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ Λοξίου: 

οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 
αηξϊοίν. 1. ΚΑ. ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. 

ὦπολλον ὦπολλον. 

ΧΟ. ἣ δ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν χαλεῖ 
οὐδὲν προσήχοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

9». 2. ΚΑ. Ἄπολλον Ἄπολλον 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός" 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 

ΧΟ. χρήσειν ἔοιχεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς χαχῶν. 

μένει τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἐν φρενί. 

απέϊϑέν. 2. ΚΑ. Ἄπολλον Ἄπολλον 

ἀγυεᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 

ἃ ποῖ ποτ᾽ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην ; 

ΧΟ. πρὸς τὴν ᾿ἡτρειδῶν. εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 
ἐγὼ λέγω σοι" χαὶ τάδ᾽ οὐχ ἐρεῖς φύϑη. 

εἴχοντα τῷ χαλινῷ ἀφρίζει μετὰ αἵματος. ἤ, ἐπεὶ αὕτη οὐ πείϑεται 
πρὶν αἵματός μου τὴν φυχὴν ἐξαφρίσαι: ἀντὶ τοῦ πρὶν ὀργισϑῆναί 
με αὐτῇ. 1066. δᾶ: γῇ δΔωρικῶς" ὅϑεν καὶ Δημήτηρ οἷον γη - 
μήτηρ. 1060. προαναφωνεῖ τὰ ἐσόμενα. 1065. ὅ ἀπολλύων 
με. παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν. 1066. ἐχείνην γὰρ ἀπώλειαν μόνως 
ὁρίζομαι τὴν τῆς δουλείας, οὐ τὴν νῦν. γρ. (δεύτερον Υἱοί.) δέ, δεύ- 
τερόν με ἀπώλεσας (πιαΐ. ἰπ ἀπολέσας τι), οὐ μετὰ χαμάτου. 

1052. μὴ Μ, μὴν τι. 1064. ὄχεον (ποδὶ ἕοτί. ὄχλον) Μ. 1058. 
εἴχουσ᾽ ἘΟΒοΙίΘΙυ5: ἑχοῦσ᾽ Μ. 1060. τοτοῖ δᾶ Ὠϊπάᾶοτγί, 1067 οἱ 
1061. ὥπολλον ὥπολλον Μ. 1067. αὐτῆς Μ. 1068. περ ἐν ϑομιοίζ: 
παρ᾽ ἕν Μ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

ἐν. ὃ. ΚΑ. [ἃ ἃ] 

μισόϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 

αὐτοφόνα χαχὰ χαρτάναι, 

. ἀνδροσφαγεῖον χαὶ πεδορραντύήριον. 

ΧΟ. ἔοιχεν εὔρις ἣ ξένη χυνὸς δίχην 

εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 

απίϊοίν. 3. ΚΑ. μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι" 

χλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγὰς 

ὀπτάς τε σάρχας πρὸς. πατρὸς βεβρωμένας. 

ΧΟ. ἦμεν χλέος σου μαντιχὸν πεπυσμένοι, 

ἠμὲν προφήτας δ᾽ οὔτινας ματεύομεν. 

οί», 4. ΚΑ. ἰὼ πόποι, τέ ποτε μήδεται; 

τί τόδε νέον ἄχος μέγα 

μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται χαχὸν 

ἄφερτον φίλοισιν, 

δυσίατον; ἀλχὰ δ᾽ 

ἑχὰς ἀποστατεῖ. 1090 

1075. ἄϑεον, ϑεοστυγές (ϑεοστυγῇ ΑὈΓΘΒΟΒ). 1076. ἀντὶ 

τοῦ ἀγχόνῃ. 1078. ἔοικεν ὡς χύων εὑρέσχοι (εὔρις καὶ ἘῪΔΗΖ) 

ἀναζητεῖ εἰ γέγονεν ἐνθάδε παλαιὸς φόνος. 1080. φαντάζεται 

γὰρ ὁρᾶν τὰ σώματα τῶν ἀνῃρημένων παίδων θυέστου. 1084. 

τοὺς λέξαντας (λέξοντας Υἱοὶ.) ἡμῖν περὶ σοῦ. αὐτοὶ γὰρ αὐτόπται 

γινόμεϑα. 1089. τὸν Ὀρέστην φησί. 

1074. ἃ ἃ οτςππὶ ἔ ἢ. 1078. συνίστορα ἴ ἢ: ξυνέστορα Μ. 
1076. χαχὰ χάχ᾽, ἀρτάνας Ὀϊπάογῖ, ρῥτΟΡΔὈ 8 χαχὰ χαρατόμα ΚΔΥΒΟΡ 
(χαρατόμον Ἐπηρ6 1118). 1077. ἀνδροσφαγεῖον ΟΡτδοι5 (ἀνδροσφάγιον 
ΟΑΒϑΌθοπ 8): ἀνδρὸσ σφάγιον (ει ἴῃ [ἰτππ|τ) Μ. πεδορραντήριον Μ, πέδον 
ραντήριον τη. 1078. εὗρις (ρυἰπιϊίαβ εὕροσι) Μ. 1079. ματεύει ἢ: 
μαντεύει Μ. ἀνευρήσει Ῥοϊβοη: ἂν εὑρήση Μ. 1080. μαρτυρίοισι ῬΔΌΥ: 
μαρτυρίοισ Μ. τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι ΑΘ ΓΘΒΟΙ : τοῖσδε πεπείϑομαι Μ. 1083. 
ἥμεν " 

ἡμὴν Μ, ἴοτί. ἔσμεν. --- πεπυσμένοι (ὑπ ᾿ἰογα 6γ888) Μ. 1085. ἴοτί. 
τῶν πρὶν προφήτας. --- ματεύομεν ϑομιρίζ: μαστεύομεν Μ. 1085. πο- 

᾽ ἄχ " 

ποῖ Μ, πόποι τὴ. 1086. ἄγϑοσ Μ (βυρΡουβου. πη). 1088, φέλοισιν 

ἢ: φέλοισι Μ. 1089. ἀλχὰν ἔ. 
20} 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

ΧΟ. τούτων ἄιδρίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 

ἐχεῖνα δ᾽ ἔγνων" πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ. 

απἰϊείν. 4, ΚΑ. ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς; 

τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν 

λουτροῖσι φαιδρύνασα --- πῶς φράσω τέλος; 109 

τάχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται. 

προτείνει δὲ χεὶρ ἐχ 

χερὸς ὀρεγομένα. 

ΧΟ. οὔπω ξυνῆχα" νὺν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 

ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 

“ἐν. ὅ. ΚΑ. ὃ ὃ παπαῖ παπαῖ, 

τί τόδε φαίνεται; 

ἢ δίχτυόν τί γ᾽ Ἅιδου; 
ἀλλ᾽ ἄρχυς ἣ ξύνευνος, ἣ ξυναιτία 

φόνου. στάσις δ᾽ ἀχόρετος γένει 

χατολολυξάτω 

ϑύματος λευσίμου. 

εἰν. ΧΟ ποίαν ᾿βρινὺν τήνδε δώμασιν χέλῃ 

ἐπορϑιάζειν; οὔ με φαιδρύνει λόγος. 

1092. τὰ περὶ θυέστου. 1096. δηΐίθ νϑυβϑὰπὶ ση(μείω-. 

σαὺ. 1098. διαδέχονται δὲ ἀλλήλους τοῖς ὀρέγμασι τῶν γει- 

ρῶν Αἴγισϑος καὶ Κλυταιμήστρα. 1100. ἐπαργέμοις: τοῖς τυφλοῖς 

χαὶ ἀσήμοις, ἀπὸ τῶν λευχώματα ἐχόντων ὀφϑαλμῶν. 1102. 

φαντάζεται τὸν χιτῶνα. 1104. ἣ σύνευνος τοῦ Ἀγαμέμνονος αἰτία 

ἔσται τοῦ φόνου. 1106. ἡ στάσις, φησίν, ἐπολολύξαι μέλλει ἐπὶ 

τῇ λεοργῷ (λεωργῷ Βοβοτί.) Κλυταιμήστρᾳ, ἡνέκα ἀπόληται. παρὰ 

τὸ ναΐ δ᾽ ὀλόλυξαν ϑυγατέρες τε νυοΐ τε καὶ αἰδοέη παράχοιτιςε 

(Βοῃ. γ 4581). 1108. ἀντὲ τοῦ λέγεις. 1109. οὐ σεσαφήνισται. 

1097. γεὲρ ΟΟΥΤ. ἴῃ γεῖρ᾽ Μ. 1098. γερὸς ἔσῃ: χειρὸσ Μ. ὀρέ- 

γματα Ἠριτηδηη. 1103. Μιδου ϑομιοίζΖ: ἀΐδου Μ. τι Ἅιδου Ὀϊπάοτγί. 

1106. ἀχόρετος Βοίμο: ἀχόρεστοσ Μ. 1106 οἱ 1107 ἴἰπ ὑηὺ γϑσϑὰ, 
δηΐθ ααθπὶ ΟΒΟΥΪ ποίδ ογαβᾶ, μδϑοὶ Μ. 1108. ἐρεινῦν Μ. 110854. 

οἱ 112954. σΟΥΥΡΒδΘαΒ γροϊίαγο, 1110 --- 4 οἱ 1124 --- ὃ ΟΠΟΥΌΒ ΟΔΠΟΙΘ Υἱ- 

ἀοίατ. 1109, φαιδρὺ Μ, φαιδρύνειει τα. 

ΑΘΆΑΜΕΜΝΟΝ. 

ἐπὶ δὲ χαρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς 

σταγών, ἅτε καὶ δορία πτώσιμος 

ξυνανύτει βίου 

δύντος αὐγαῖς. ταχεῖ- 

α δ᾽ ἄτα πέλει. 

αηἰὶοίν. ὅ. ΚΑ. ἀᾶ, ἰδοὺ ἰδού" 

ἄπεχε τῆς βοὸς 

τὸν ταῦρον" ἐν πέπλοισιν 

μελαγχέρῳ λαβοῦσα μηχανήματι 

τύπτει" πίτνει δ᾽ ἐν ἐνύδρῳ τεύχει. 

δολοφόνου λέβη- 

τος τύχαν σοι λέγω. 

απἰϊοίν. ΧΟ. οὐ χομπάσαιμ᾽ ἂν ϑεσφάτων γνώμων ἄχρος 

εἶναι, χαχῷ δέ τῳ προσειχάζω τάδε. 

ἀπὸ δὲ ϑεσφάτων τίς ἀγαϑὰ φάτις 

1111. ἡ σταγὼν τὸ αἷμα. 1112. συμπληροῦται τοῦ βίου δύ- 

νοντος ταῖς αὐγαῖς σου (τοῦ Ἠρττι.) μηχέτε ὁρῶντος ταῖς αὐγαῖς. 

1110. τές ἂν ἀποστήσειεν αὐτῆς τὸν ᾿᾿γαμέμνονα, ὅπως ἂν μὴ ἀπόλη- 

ται; 1118. τὸν μελάγκερων ταῦρον λαβοῦσα τῷ μηχανήματι τῷ 

διὰ τῶν πέπλων τύπτει. ἐὰν δὲ γράφηται μελαγκέρῳ, (μελαγχέρῳ 

θα! Ῥ4]6Υ) μηχανήματι τύπτει, ἀντὶ τοῦ κεχρυμμένῳ. -- τῆς με- 

λαγκέρου βοός. 1122. οὐκ ἀλαζονεύομαι μάντις ἄκρος ἐπιγιγνώσ- 

κων τὰ ϑέσφατα: ὅμως δὲ στοχάζομαί τι κακὸν ἀποβήσεσϑαι. 

1124. γνωμολογῶν φησι τὸ (τοῦτο Υἱοί.). ἐνίοτε γὰρ καὶ ἐπ᾿ ἀγαϑοῖς 

οὗ χρῃσμοὶ γένονται" ὡς δὲ ἐπὶ τὸ πολὺ μοχϑηρὰ (ΟΟΥ̓Τ. ΘΧ μοχϑηροὺὼ 

χρησμῳδοῦσιν. ἢ τὸ ὅλον ἐπὶ τῶν χρησμῶν Κασάνδρας ἀπὸ τούτων 

τῶν ϑεσπισμάτων τίς ἀγαϑὴ φάτις γένεται; βροτοῖς δέ, τοῖς ἐγχωρίοις. 

ἈΑπίρ 1110 Οδβαπᾶγδο ποίδ οὔᾶβᾶ ἴῃ Μ. 1110. χροχοβαφὴς δράμε 

(δράμε ΑὈΓΘΒΟΠ) ΕἸΠΡΌΓ. 1111. ἅτε χαιρία Ὀἰϊπάοτῇ. 1112. ξυνανυτὲ 

τηὰΐ. ἴῃ ξυνανυτεῖ Μ. 1118. ταχεῖ γογϑιΐ ργοχίτηο δά αϊ Μ. 1115. ΟΔ- 

βδηᾶγδθ ποίδπι Θαπὶ ῬΔΥΔΡΤΆΡΒΟ ᾿πβουαϊῦ τὰ, ἀπο 8 ΡΟ ΠΟΙΪΒ ῬΘΥΒΟΠΔΠΙ ΠΟ0- 
ν» 

ἰαγοταῦ Μ. ἃ ἃ Μ. 1117. ἴογί. πέπλων νιν. 1118. μελάγχέρωι Μ. 

1119. πιτνεῖ οοΥγ. ἰπῃ πέτνει Μ. ἐν δἀάϊαϊὶ βομυθίζ. χύτεε ΒΙοιηβοὶά. 

1122. ἄχρωσ δηΐο οΟΥΥ. Μ 1124. τις Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙῚ 

βροτοῖς τέλλεται; χαχῶν γὰρ διὰ 

πολυεπεῖς τέγναι 

ϑεσπιῳδὸν φόβον 

φέρουσιν μαϑεῖν. 

ἰὼ Ἰὼ ταλάένας 

χαχύποτμοι τύχαι. 

τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ 

πάϑος ἐπεγχέασα. 
“- ; ϑ ὦ Ἁ ζ" ν 

ποῖ δή μὲ δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 

οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τέ γάρ; 

δέν. 1. ΧΟ. φρενομανής τις εἶ ϑεοφόρητος, ἀμι- 
» Ν ᾽ δ - 

φὶ δ᾽ αὐτᾶς ϑροεῖς 
᾽ » ν»" γ᾿ ᾿ 

νόμον ἄνομον. οἷά τις ξουϑὰ 

ἀχόρετος βοᾶς, φεῦ, 

ταλαΐίναις φρεσὶν 
ν » ’ ᾿Ὶ ᾽ ""»ν -Ὁ 

ἴτυν ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῇ χαχοῖς 

ἀηδὼν βίον. 

απέϊδίν. 6. ΚΑ. ἰὼ ἰὼ λιγείας 

μόρον ἀηδόνυς " 

1126. διὰ τὰ πρυσόντα χκαχὰ τοῖς εἰσερχομένοις . χαὶ τὰ λεγό- 

μενα φοβερά. 1127. παρὰ τὸ λεγόμενον ἐν τῇ συνηϑείᾳ" »οὐδεὶς 

εὐτυχὴς πρὸς μάντιν ἀπέρχεταιε (πρὸς μάντιν οὐδεὶς εὐτυχὴς ἀπέρ- 

χεται ϑίδῃ!]ογ). 1182. συναναμέξασα τῷ τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ 

συγχεράσασα. 1184. τέ γὰρ ἄλλο. 1186. περὶ σεαυτῆς ἄτοπα 

φϑέγγῃ. 1187. ὠδὴν ἀηδῆ. παρὰ τὸν χιϑαριστικὸν δὲ νόμον 
φησί. -- τὸ ἑξῆς, ϑρηνεῖ νόμον ἄνομον ἀμφιϑαλῇ κακοῖς. 1141. 

τοῦτο ἡδομένῃ τῇ μεταμορφώσει τῆς ἀηδόνος φησών. 

1125. τέλλεται Ἐπηροτῖαδβ: στέλλεται Μ. διαὶ ἩΥΤΑΔΠΗ. 1128. φέ- 
ρουσι Μ. 1131. ϑροεῖς ἩθΥΤηΔΠΗ. 1182. ἐπεγχέας ΤΊ ΘΓ. 1138. 
τί δή ροϊτηβοοίι. ἤγαγεν ΗρΙΙηδΠη. 1137. οἵα Μ. 1188 5ᾳ. ἀχό- 
βετος ΑἸὰ.: ἀχόρεστοσ Μ. βοᾶς ἴᾳ: βοᾶισ Μ. ταλαίναισ, αἱ νἱάἀθίαΣ, 

Μ, σοι. ἰπ ταλαίνασ τὰ. Τιοροπᾶάμμι βοᾶς φοιταλέαις φρεσίῶν. 1140. 
1141 ἴῃ ὑπὸ γοῦϑιι Βαδοίὶ Μ. 1148. μόρον ἀηδόνος Ἠθττηδηπ: ἀηδό- 
νοσ μόρον Μ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

περεβάλοντο γὰρ οἵ 

πτεροφόρον δέμας 

ϑεοὶ γλυχύν τ᾽ αἰῶνα χλαυμάτων ἄτερ" 

ἐμοὶ δὲ μέμνει σχισμὸς ἀμφήχει δορί. 

απέοίν. 1. ΧΟ. πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους ἔχεις 

ματαίους δύας, 

τὰ δ᾽ ἐπίφοβα δυσφάτῳ χλαγγᾷ 

μελοτυπεῖς ὁμοῦ τ᾽ ὀρ- 

ϑίοις ἐν νόμοις; 

πόϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας δδοὺ 

χαχορρήμονας; 

ἰὼ γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι 

φίλων. ἰὼ Σχαμάνδρου πάτριον ποτόν" 

τότε μὲν ἀμφὲ σὰς ἀιόνας τάλαιν᾽ 

ἠνυτόμαν τροφαῖς" 

νῦν δ᾽ ἀμφὶ Κωχυτόν τε χἀχερουσίους 

ὄχϑους ἔοιχα ϑεσπιῳδήσειν τάχα. 

οἱ. 2. ΧΟ. τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω ; 

νεογνὸς ἀνθρώπων μάϑοι. 

πέπληγμαι δ᾽ ὑπὸ δήγματι φοινίῳ 

1146. εἰ γὰρ καὶ ἐν ὄρνισιν οὖσα ϑρηνεῖ, φωνῇ μόνῃ καὶ οὗ 

ϑρήνοις. 1141. τῷ πελέχει (61.). 1180. ἀσαφεῖ, αἰνειγματώ- 

δεῖ. -- διὰ τὸ δυστυχῇ μαντεύεσϑαι, ἢ διὰ τὸ προειδέναι τὰ δεινὰ 

ἀνωφελῶς. 1168. τῆς μαντικῆς. 1168. ἠνυτόμαν: ηὐξόμην. 

1144. περίβαλον γὰρ οἱ οἰΐπι Ηθττηδηη (το πϑηᾶυπι περέβαλον). 

1146. ἀγῶνα Μ, αἀβογὶρβῖ γρ. αἰῶνα τι, αἱ νἱᾶοίαγ. χλαυμάτων ϑιαξ 

ΥΥο]]. 1148. ϑεοφόρους ἩρΙτηδπη: ϑεοφόρουσ τ᾽ Μ. 1149. 

δοιάσ Μ, οοΥΥ. 'ἰπ δύασ τη. 1160. ἐπίφοβα Μ, ἐπὶ φόβωι τὰ. 1151 84. 

οτί. ὁμοῦ μοιριδίοις νόμοις. Ῥοβί 1168 λεέπεε ἄχρι τέλους 5βοτίρδὶξ 

τηϑηῖ8 αὐϑοάδηι 8860. ΧΥ͂Ι ἴῃ Μ. 0 11695844ᾳ. οΧ ἔφ ἢ τοί. 

1160. ὄχϑας ΟΔϑδι ΟΠ 8. 1162. χαὲ παῖς νεόγονος ἂν μάϑοι Ηοτ- 

ΤΏ8ΠΗ. 1168. δ᾽ ὁπαὶ ᾿, δ᾽ ὅπως Ηθττηδπη (δ᾽ ἅπερ ἘΎΔΏΖ). 



ἈΕΒΟΗΥΙῚΙ 

δυσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ ϑρεομένας, 

ϑραύματ᾽ ἐμοὶ χλύειν. 

απέϊοίν. 7. ΚΑ. ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας 

τὸ πᾶν. ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρὸς 
- -" ’ Μ » 

πολυχανεῖς βοτῶν ποιονόμων" ἄχυς ὃ 

οὐδὲν ἐπήρχεσαν 
Ἂ . ῇ Ἃ σ "ἡ Ν - 

τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχειν παϑεῖν. 

ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐμπέδῳ βαλῶ. 

απέϊξοίν. 2. ΧΟ. ἑπόμενα προτέροις τάδ᾽ ἐφημίσω. 

χαΐ τίς σε χαχοφρονῶν τέϑη- 

σι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπίτνων 
ἢ» ’ ᾿ , μελίζειν πάϑη γοερὰ ϑανατοφύόρα" 

τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ. 
,.. " Ἁ »} ἀν», Ἂ ; χαὶ μὴν ὃ χρησμὸς οὐχέτ᾽ ἐχ χαλυμμάτων 

ἔσται δεδορχὼς νεογάμου νύμφης δίχην, 

λαμπρὸς δ᾽ ἔοιχεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
“ ᾿; ᾿ ; σ΄ ΄ “ν᾽, 

πνέων ἐσάξειν, ὥστε χύματος δίχην 
»»»ὮὮ Ἁ Ὰ ἊΝ , Ἁ 

χλύξζειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 
-»ἌΆ . ΄ ᾿ ΄ » δ " ΄ 

μεῖζον" φρενώσω δ᾽ οὐκχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

χαὶ μαρτυρεῖτε συνδρόμως ἴχνος χαχῶν 

ῥινηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων. 
, ᾿ ’ , ) ν ᾿] ’ τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ ἐχλείπει γορὸς 1185 

ξύμφϑογγος οὐχ εὔφωνος" οὐ γὰρ εὖ λέγει. 

χαὶ μὴν πεπωχώς γ᾽, ὡς ϑρασύνεσϑαι πλέον, 

βρότειον αἷμα χῶμος ἐν δόμοις μένει, 

1164. δυσαλγεὶ Οδπίογ: δυσαγγ εῖ ̓ἰτὶ. μινυρὰ ϑομαθρίζ: μινύρα χαχὰ 

ΕΠ τ]. 1165. ϑαύματ᾽ ἢ. 1166. πόλεωσ ἴᾳ. ὁλομένας ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΒ: 

ὀλωμένασ ἴᾳ, ὀλουμένας Ὦ. 1170. ἔχει παϑεῖν ᾿ι, ἕοτί. ἔχειν ἔχει. 

1171. ἴοτί. ἐγὼ δὲ ϑρόμβους ἐν πέδῳ (ἐν πέδῳ ΟΔβδΡΟΠυ8) βαλῶ τάχα. 

1172. ἐπεφημίσω ῬαΙΟΥ. 1178. χαχοφρονῶν ϑομαρίζ: χαχοφρονεῖν 

Ηδτὶ (τίς σε χαὲ χαχοφρονεῖν δαίμων ποιεῖ ἢ). τέϑη φγοχίτηο νουβϑαΐ δᾶ- 

αϊ ἴ. 1174. ὑὁπερβαρὺς Ὦ. 1176. (ϑανατηφόρα Ἀ). 1178. 
νύμφας ἔὮ. 1180. ἐσάξειν Βοίμο: ἐς ἥξειν 110]. 1181. χλύζειν 

Αὐγαίαβ: χλύειν Εἰ Υ]. 1180. σύμ φογγος ἴ, ξύμφογγος 6. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

δύσπεμπτος ἔξω, συγγόνων ᾿βρινύων. 

ὁμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασιν προσήμεναι 

πρώταργχον ἄτην" ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 

εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 

ἥμαρτον, ἢ τηρῶ τι τοξότης τις ὥς; 

ἢ φευδόμαντίς εἶμε ϑυροχόπος φλέδων:; 

ἐχμαρτύρησον προὐμόσας τό μ᾽ εἰδέναι 

λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

χαὶ πῶς ἂν ὅρχου πῆγμα γενναίως παγὲν 

παιώνιον γένοιτο; ϑαυμάζω δέ σου, 

πόντου πέραν τραφεῖσαν ἀλλόϑρουν πόλιν 

χυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. 

ΚΑ. μάντις μ᾽ ᾿Απόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 

ΧΟ. μῶν χαὶ ϑεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; 

ΚΑ. προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ΧΟ. ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ ἣν παλαιστὴς χάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν. 

ΧΟ. ἢ καὶ τέχνων εἰς ἔργον ἠλθδέτην ὁμοῦ; 

ΚΑ. ξυναινέσασα Δοξίαν ἐψευσάμην. 

ἤδη τέχναισιν ἐνθέοις ἡρημένη; 

ΚΑ. ἤδη πολίταις πώντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑη. 

ΧΟ. πὼς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα Λοξίου χότῳ; 

ΚΑ. ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδέν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλαχον. 

ΧΟ. ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοχεῖς. 

ΚΑ. ἰοὺ ἰού, ὦ ὦ χαχά. 

1189. ἐριννύων 11 γ]. 1190. δώμασι ἸἸΥ]. 1191. πρώταρχος 

ἔᾳ. 1198. χυρῶ ἨΙ, ΑἸ ΓΘΗ8. 1195. (χκαὲ μαρτύρησον δ). 1197. 
ὅρχου πῆγμα Αὐγαΐι5: ὄρχος πῆμα |ἰθ τί. 1198. σε Αὐυτϑίυϑ. 1199. 

ἀλλόϑρῳ ᾽ν πόλες ἘΡΟΥ. 1202. 1203 ἱπνοῦθο ογάϊηρ Βαρθοηὶ Εἰ τὶ 

(1208 ὁμοσο, 1202 Οδβαπᾶγδθ {τ θαϊ: ἢ). Τυαηβροβυΐ Ηθυτηδπη. 1204. 
(βαρύνεται 1). 1208 ---- 1218. ΡΑΓΔΡΤΑΡἢΪΒ ΡΘΥΒΟΠΔΙΙΠΙ Υἱοθβ ποίδ ἴ. 
1206. ἠλθέτην ἘΠ]ΠΙΒΙΟΥ, ὁμοῦ Βα,]οΥ: ἤλϑετον νόμῳ Ἰἰθ τὶ. 1210. 

ἄνατος Οδηΐογ: ἄναχτος Ἰἰθ τί. 1211. οὐδέν᾽ Οδηΐίογ: οὐδὲν ΡΥ]. 



ἈΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

ὑπ᾽ αὖ με δεινὸς ὀρϑομαντείας πόνος 

στροβεῖ ταράσσων φροιμίοις υ ὦ - 

ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 

νέους, ὀνείρων προσφερεῖς μυορφώμασιν, 

παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 

χεῖρας χρεῶν πλήϑοντες οἰχείας βορᾶς, 

σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν᾽, ἐποίχτιστον γέμος, 

πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 

ἐχ τῶνδε ποινὰς φημὶ βουλεύειν τινὰ 

λέοντ᾽ ἄναλχιν ἐν λέχει στρωφώμενον 

οἰχουρόν, οἴμοι, τῷ μολόντι δεσπότῃ 

ἐμῷ" φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιων ζυγόν. 

νεῶν τ᾽ ἄπαρχος ᾿Ιλίου τ᾿ ἀναστάτης 

οὐχ οἷδεν οἷα γλῶσσα μισητῆ, χυνὸς 

λείξασα χἀχτείνασα φαιδρὸν οὖς δίχην, 

ἄτης λαϑραίου τεύξεται χαχῇ τύχῃ. 

τοιάδε τόλμα" ϑῆλυς ἄρσενος φονεὺς 

ἔστιν. τί νιν καλυῦσα δυσφιλὲς δάχος 

"ε ν δι. Ἃ ᾿ς, δ " Ἁ 

τύχοιμ᾽ ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ Σχύλλαν τινᾶ 

οἰχοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην, 

ϑύουσαν Ἅιδου μητέρ᾽ ἄσπονδόν τ᾽ Ἄρη 

φίλοις πνέουσαν: ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 

ἣ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μώχῃς τροπῇ. 

δοχεῖ δὲ γαέρειν νοστίμῳ σωτηρίᾳ. 

οἷς 

1216. ροβὲ φροιμίοις οἰθοῖί ἐφημένους (ἐφημένοις ἃ, ἐφημένους Ὠ)ὴ 6Χ 

» 

Ρτγοχίπιο υ. 1] ίαπι ΒΌΘΥ. 1220. γέμ ἴ, γέ ξ. 1225. δούλειον , 

1226. νεῶν δ᾽ Θ᾽ γοββίυβ. ἔπαρχος ΟδηίοΥ. 1297. (εὖ οἵδεν ᾿). μισητὴ 

Κιγοδηοῦ: μισητῆς ἘΡΥΙ. 1228. λείξασα Τυτν τ: λέξασα ΠἰΡτΊ. χἀχ- 

τείνασα (δπίοτ: χαὲ χτεένᾶσα ᾿ἰθ τὶ. --- φαιδρὸν οὕς ΗΙ, ΑἸγοηΒ: φαιδρόνους 

δ τῖ. 1229. βουϊ δοπάμυμι υἱάθιυν ἄτην λαϑραῖον. 1280. (τοιαῦτα 

"). τόλμα Η1, ΑΠΓΘΗΒ: τολμᾶ (τολμᾷν) 1 τ]. 1231. ἔσται ἘΠ ΤΉ 5]6Υ. 

δυσφιλεὺς ἵἴ. 1234. Ἄρην Δηοηγτη8 ἷπ [ΠὈΤῸ Ἐδυϊπβοπῖδηο δρυᾶ 

ΒΙοιπιβοϊάϊαπι (Ἄρη ΕτδηΖ) : ἀρὰν ἸἰδτΊ. 

ΑΘΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

χαὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω" τί γάρ; 

τὸ μέλλον ἥξει. χαὶ σύ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν 

ἄγαν ἀληδόμαντιν οἰχτείρας ἐρεῖς. 

τὴν μὲν θυέστου δαῖτα παιδείων χρεῶν 

ξυνῆχα χαὶ πέφριχα, χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει 

χλύοντ᾽ ἀληϑῶς οὐδὲν ἐξῃχασμένα" 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀχούσας ἐχ δρόμου πεσὼν τρέχω. 

᾿4γαμέμνονός σε φήμ᾽ ἐπόφεσθϑαι μόρον. 

εὔφημον, ὦ τάλαινα, χοίμησον στόμα. 

ἀλλ᾽ οὔτι παιὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 

οὔχ, εἴπερ ἔσται γ᾽ " ἀλλὰ μὴ γένοιτό πως. 

σὺ μὲν χατεύχγῃ, τοῖς δ᾽ ἀποχτείνειν μέλει. 

τένος πρὺς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄγος πορσύνεται; 

ἢ χάρτ᾽ ἄρ᾽ ἂν παρεσχόπεις γρησμῶν ἐμῶν. 

τοῦ γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆχα μηχανήν. 

χαὶ μὴν ἄγαν γ᾽ “Ἕλλην ἐπίσταμαι φάτιν. 

χαὶ γὰρ τὰ πυϑόχραντα' δυσμαϑῇ δ᾽ ὅμως. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δέ μοι. 

ὀτοτοῖ, Δύχει᾽ Ἄπολλον, υὲ ἐγὼ ἐγώ. 

αὕτη δίπους λέαινα συγχοιμωμένη 

λύχῳ λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ 

χτενεῖ με τὴν τάλαιναν: ὡς δὲ φώρμαχον 

τεύχουσα χἀμοῦ μισϑὸν ἐνδήσει ποτῷ, 

ἐπεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 

1259. μ᾽ ἐν Αὐγϑδίιι5: μὴν 10 Υ]. 1240. ἄγαν Βοίμθ: ἄγαν γ᾽ 

ΠΡ Υ]. 1241. παιδείων ϑομιοίζ: παιδίων 11 ΤΊ. 1248. (ἐξειχασμένα 

μὴ, 1246. χοέμισον Ὦ. 1248 --- 1264. ρδγαρτδρὶ ρυδοῆχδθ ἴῃ ἢ 
1248. εἴπερ ἔσται ϑομαρίζ: εἰ παρέσται ᾿ἰθΥ]. 1260. ἄγος Αὐγαίαβ: 

ἄχος Ἰἰθτὶ. 1251. παρεσχοπέις ἔ, παρεσχόπης ἢ. χάρτα τἄρα πα- 

ρεχόπης Ἠδγίυηρ. 1252. τοὺς γὰρ τελοῦντας ἨθὶτηΒΟΘί᾿. 1259. 
ἐπίσταται δ. 1254. δυσμαϑῇ ϑίορμδμηιβ: δυσπαϑῇ 1ἰθΥ]. 1251. δέ- 

ποὺς Ὑἱοίογίι: δίπλους ᾿ἰδγῖ. 1260. μισϑὸν, βαργα δἀβουὶρίο μνείαν, ἔ. 

ἐνθήσειν (ν ἤπ8}} μοβί δάβουὶρίο) ἢ. ποτῷ Απὐγαΐμπβ: χότῳ 1} Υ]. 1261. 
χἀπεύξεται Ἠδτγίαηρ. 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι ὴρμθηην : 

τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς χαταγέλωτ ἰκῶμ τάδε, 

χαὶ σχἥπτρα χαὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη: 

σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς να Ὁ, 1965 

ἔτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽, ἐγὼ ὃ ἐκ ἕφομαι. 

ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίξετε. 

ἰδοὺ δ᾽ ᾿ἀπόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμέ 

χρηστηρίαν ἐσϑῆτ᾽, ἐποπτεύσας δέ με , 

χὰν τοῖσδε χόσμοις χαταγελωμένην μετά 

φίλων ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐ διχορρόπως μάτην. 

χαλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 

πτωχὸς τάλαινα λιμοϑνὴς ὥναόμην. 

χαὶ νῦν ὃ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμε 

ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 

βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει 

ϑερμῷ χοπείσης φοινίῳ προσφάγματι. 

οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐχ ϑεῶν τεϑνήθομεν. 

ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 

μητροχτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρὺς " 
Ὰ δ᾿ ὠὰ 

φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

χάτεισιν, ἄτας τάσδε ϑριγχώσων φίλοις " 

ὀμώμοται γὰρ ὅρχος ἐχ ϑεῶν μέγας, 

ἄξειν νιν ὑπτίασμα χειμένου πατρύς. 

1266. ἐγὼ δ᾽ Ηοδι, ἅμ᾽ ἔφομαι Ηογιδπῃ (οἱ ϑ ὙΠ): ἀπ , 

ἀμείφομαι Ἰἰθτὶ (ἴῃ ἔ ἀμείψομαι ΟΟΥΤ. ΟΧ ἀμείβομαὴ). ᾿ γὐδθιτ 

ἄλλην ματαίαν. 1209. ἐπόπτευσας ἔν ἐπειμρ οσουϑ ). ερδερεον 

σας ἐμέ Ἠδλιίπι. 12105ᾳ. βουϊθοπᾶάσυτῃ υἱάοίαν χαταγελωμένη σι δι 

ες διχορρόπως μαϑεῖν (διχορρόπως μαϑεῖν ΑΒ ΒΔ ΖιηδηΠ). πὰ αν 

λιμόϑνης Εἰ τΊ. 1916. ἀντεπέξηνον ἸἰθτΊ. 1271. υρρμοοε φόρος Ἢ 

1218. ἄτιμόν γ᾽ αὶ οὐ δπίθ 6ΟΥΥ. ἔ. 1288, ἀὕθια Ροβί 1 ἃ - 

τὶ οἱ ἴοοὸὺ πιογοπᾶσπι 6586 Υἱάϊι Θομαοίζ, πὰς τονοοδυΐ ποτ ἊΝ 

Οὐδοσ. Απροᾶ. Οχ. 1 Ρ. 88 οἱ ἴῃ οοα. ὙΟ88. Εἰστα. Μ. Ρ. 134 τε τα 

ἄραρε γὰρ ὄρχος ἐχ ϑεῶν μέγας, ππᾶρ ἄραρε γὰρ Ῥῖὸ με φρο ρ 

εορὶς ΚιγομΒοΙ͂. Αἱ νἱὰρ δὰ νυ. 1289. 1284. ἄξει αὶ ᾿.. νὺν 1. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

τέ δῆτ᾽ ἐγὼ χάτοιχος ὧδ᾽ ἀναστένω: 

ἐπεὲ τὸ πρῶτον εἶδον ᾿Ϊλίου πόλιν 

πράξασαν ὡς ἔπραξεν, οἱ δ᾽ εἶγον πόλιν 
σ » ΄ “- ’ 

οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν χρίσει, 

ἰοῦσα πράξω τλήσομαι τὸ χατϑανεῖν. 

Ἅιδου πύλας δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω" 

ἐπεύχομαι δὲ χαιρέίας πληγῆς τυχεῖν, 

ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐδνησίμων 
»] ΄ Ψ 4 ’ ἀπορρυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 

γύναι, μαχρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 
ῇ Ἁ 9...» εἰ - ’ μόρον τὸν αὐτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 

βοὸς δίχην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς; 

οὐχ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὔ, ξένοι, γρόνῳ πλέω. 

ὃ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ γρόνου πρεσβεύεται. 

ἥχει τόδ᾽ ἦμαρ᾽ σμιχρὰ χερδανῷῶ φυγῇ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑε τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾽’ εὐτόλμου φρενός. 

οὐδεὶς ἀχούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

ἀλλ᾽ εὐχλεῶς τοι χατϑανεῖν γάρις βροτῷ. 

ἰὼ πάτερ σοῦ σῶν τε γενναίων τέχνων. 

τί δ᾽ ἐστὶ γρῆμα, τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος: 

φεῦ φεῦ. 

1299. τύμεός ἐστε παρ᾽ ἀνθρώποις, φησίν, ὃ ὕστατος χρόνος" 

ὅταν γὰρ πρὸς τὸ τέλος ἥχωσι, καὶ τὸ βραχὺ ξῆσαι κέρδος ἡγοῦνται. 
1800. ἀπολοφυρομένη λέγει τοῦτο ἐν τῷ εἰσιέναι. ὀχνεῖ γὰρ εἰσελ- 
ϑεῖν ὥς τι δεινὸν ὁρῶσα. 

1285. χάτοιχτος ϑ'οΔΙΊΡΟΥ. 1287. εἷλον Μυβρτανίυ8. 1288. 
ἐχ ϑεῶν ἴ 1289. ἄραρ᾽" ἰοῦσα (νὶὰθ δὰ ν. 1288) ΕΡΌΓ, ταδὶ] πὶ 
ἐοῦσ᾽, ἄραρε, τλήσομαι. 1290. τάσδ᾽ ἐγὼ Αὐτδίυβ: τὰς λέγω Ἰἰθτὶ. 
1294. δὲ σοφὴ ἴᾳ. 1295. ἔχτεινας σ΄. 1296. (αὑτῆς 8). 1298. 
πλέῳ Ὦ. 1802 οἱ 1804 ἰγδηβροπομαϊὶ υἱἀθηίαῦ (1804. 1808. 1802). 
1804. σῶν Αὐγδίυβ: τῶν ΠΡ τὶ. 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

Ὕ - Ἀ ὡ “«Ψ ; 0 , 

τί τοῦτ᾽ ἔφευξας; εἴ τι μὴ φρενων στύγος 

φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 

υ ,δ᾽ ὄξει ϑυμάτων ἐφεστίων. 
χαὶ πῶς; τόδ᾽ ὄζει δυμάτων ἐφ 

᾽ σ λ 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐχ 
᾿ Ζ 

οὐ Σύριον ἀγλάισμα δώμασιν λέγεις. 
τάφου πρέπει. 

ἀλλ᾽ εἶμι χὰν δόμοισι χωχύσουσ᾽ ἐμὴν 

᾿ἡγαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρχείτω βίος. 

ἐὼ ξένοι. 

οὔτοι δυσοίζω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ 

ἄλλως" ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 

ὅταν γυνὴ γυναιχὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ δύνῃ, , 

ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ ἀνδρὸς πέσῃ. 

ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 

ὦ τλῆμον, οἰχτείρω σε ϑεσφάτου μύραυ. 

ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῇσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 

» τμ τὴ ϑ ’ Νὔ ἃ κι 

ἐμὸν τὸν αὐτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι 

πρὺς ὕστατον φῶς τοῖς ἐμοῖς. τιμαόροις 

ἐγϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τμοιν ὁμοῦ 

δούλης ϑανούσης εὐμαροῦς χοιρώματος. 

ἰὼ βρότεια πράγματ᾽ " εὐτυχοῦντα μὸν 

σχιά τις ἂν τρέφειεν᾽ εἰ δὲ δυστυχοῖ, 

1301. διὰ τέ, φησί. τὸ φεῦ εἴρηχας; εἰ μὴ ἐχφοβῇ γάρ, ἄρα 

λέγεις τὸ φεῦ; ἐκ τούτου γὰρ τὸ ἔφευξας ἀκχηρένιονν. " ᾿ " 

τὸν ἀπὸ Συρίας λιβανωτόν. --- ὃ λέγεις, φησίν, ον Ἄς τος ΜΝ Ἧ 

νῦν δὲ τεϑυμίαται ὁ δόμος. 1816. με δυσχεραίνω, φησι ἔτος 

ὄρνις ϑέλουσα εἰς καλιὰν εἰσελϑεῖν καὶ ϑῆρά τινα φοβουμένη. 

φιλιοῦμαι. 

1216. ἄλλως" ϑανούσῃ ἘθΙτηΔΠΗ: ἀλλ 
1308. φόβον ἴ ᾳ, φόβον Ἀ.. 1322. ἡλέου Ἰ8000. 132554. 

ὡς ϑανούση Εἴθ τΊ. 1821. ἔστ᾽ πα. | 1- 

μὴ κβηθμήριι δῆ γο] ἱπίογροϊδίαπι νοὶ δου ποβατα σἰοββδπι ΗΘΒΥΟΝΙ ἀσχεύ 

᾿ έ . 112394. 
οἐς" φιλοῖς, ἀπαρασχεύοις. Αἰσχύλος ᾿ἔγαγμέμνονε τοῖοσί ἔραν -τῆνϑῆ " 

τοῖς, οὁχ τοὺς αἱ νἱάοίυν ἰδοίαπα, ἔ, 1821. ἂν τρέφε 

ἐμδβοωον Ηἰδτὶ. δυστυχοῖ ΒΙοπιβοϊά: δυστυχῆ ἸἰΌΥΊ. 

ΑΘΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

βολαῖς ὑγρώσσων σπόύγγως ὥλεσεν γραφήν. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐχείνων μᾶλλον οἰχτείρω πολύ. 

Ἁ Ἁ Ε Υ̓ ΄ » τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀχόρεστον ἔφυ 

πᾶσι βροτοῖσιν " δαχτυλοδείχτων δ᾽ 
» 2 Ἁ Ὑ 4 τῷ 

οὔτις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑρων, 
8 »] ΄ ΄ἣ “ μῃχέτ᾽ ἐσέλδθῃς, τάδε φωνῶν. 

χαὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 

μάχαρες Πριάμου, 

ϑεοτίμητος δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱχάνει" 

νῶν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει 

χαὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανὼν ἄλλων 

ποινὰς ϑανάτων ἐπιχρανεῖ, 

τίς ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 

δαέμονι φῦναι τάδ᾽ ἀχυύων : 
» Ζ ’ Ἁ » ὦμοι, πέπληγμαι χαιρίαν πληγὴν ἔσω. 

σίγα" τίς πληγὴν ἀυτεῖ χαιρίως οὐτασμένος: 
" "»»} ν᾿ 7 ’ ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 

» - ’ τοὔργον εἰργάσϑαι δοχεῖ μοι βασιλέως οἰμώγμασιν: 1345 
9.5 ᾿ ) » ; - ΄ ἀλλὰ χοινωσώμεϑ᾽ ἄν πως ἀσφαλῇ βουλεύματα. 
ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

1881. οὐδὲ τῷ δακτύλῳ τις παραδεικνὸς αὐτῷ ἀποστήσει τοῦ 
οἴχου" οὗ γάρ ποτέ τι τοιοῦτον ὑποπτεύσει. 1847. πεντεχαίδεχα 
εἰσὶν οἱ τοῦ τραγικοῦ γοῤοῦ ὑποχριταὶ καὶ ἕκαστος αὐτῶν δίστιχον 
γνώμην λέγει" εἰπόντων δὲ τῶν ιβ΄, πρὶν καὶ τοὺς πεντεχαίδεχα εἰ- 
πεῖν, προλαβοῦσα ἐξῆλϑεν ἣ Κλυταιμνήστρα. ἀμέμητον γὰρ μετὰ τὸ 
πάντας εἰπεῖν τὰς οἰχείας γνώμας ὥσπερ ἀπὸ συνϑήματός τινος τότε 
ἐξελϑεῖν τὴν γυναῖχα. ἐπέτηδες δὲ τὴν διακοπὴν ἐποίησεν ὃ ποιητὴς 

1528, βουλαῖς 5. ὥλεσε ᾿ἰθτὶ. 1880. πράσσειν ῬΟΥΒΟΗ: πράττειν 
ἰδ τὶ. 1881. βροτοῖσιν Ῥαυν : βροτοῖς ᾿ἰρτὶ. δαχτυλοδειχτῶν Ἰἰθ τί. 
1888. μηχέτ᾽ ἐσέλθῃς Ἠοττηδηη: μηχέτι δ᾽ εἰσέλθης ἰδ τί. 1338. [ογί. 
ἄλλος. 1559. (ἄγαν ἐπιχρανεῖ ἢ), ἐπιχράναι Κροϊκ. 1840. τίς ποτ᾽ 
ἂν ἘΞΑΤΑΉΓΘΙΒ. 1848. Βοπν ΒΟΥ ἀπχ, 1846 54. ΘΟΥΥΡΒΔΘῸΒ ΓΘοϊίδ ΓΘ 
νἱἀ δία. 1845. εἰργᾶσϑαι ᾿ἰθτὶ. 1840. χοινωσώμεϑ' ἕμπας Ἐπηροτὶα. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι χηρύσσειν βοήν. 

ἐμοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστά γ᾽ ἐμπεσεῖν δοχεῖ 

χαὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει. 

χἀγὼ τοιούτου γνώματος χοινωνὸς ὧν 

φψηφίζομαί τι δρᾶν" τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀχμή. 

ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάζονται γὰρ ὡς 

τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 

χρονίζομεν γάρ" οἱ δὲ τῆς μελλοῦς χλέος 

πέδοι πατοῦντες οὐ χαϑεύδουσιν χερί. 

οὐχ οἶδα βουλῆς ἥστινος τυχὼν λέγω. 

τοῦ δρῶντός ἐστι καὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι. 

»: Ἃ ᾿» Υ ᾿..» »᾿ Ἀ ΙΝ 
“ 

χάγω τοιουτὸς εἰμ: ἐπει ουσμηχάνω 

λόγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

Ὗ ᾿ Ἷ ’ ιν » Ν  » 

2 χαὶ βίον τείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 
͵ 

δόμων καταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις: 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀνεχτόν, ἀλλὰ χατϑανεῖν χρατεῖ" 

πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 

χΟ. 10. ἦ γὰρ τεχμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 
1366 

δυοῖν στογαζόμενος, μήτε αἰσγρὰν ϑέλων ποιῆσαι »ν χρέσιν τῶν ὑπη- 

ἐ - , ΄ 

χόων προεμένων τὸν βασιλέα μήτε ἐπικίνδυνον τὴν πρᾶξιν προπετῶς 

Ψ ΄ Ψ ͵ ᾽ “.} 1 “ δ΄ 
΄ 

’ 

εἰσιόντων εἰς τὰ βασίλεια. εἰσί δὲ οὗ ἔχαστον ὀκτάστιχον ἑνός φα- 

ἧς ὄντες οἱ στοῖχοι ἀνὰ τεσσά- 

σιν εἶναι στοέχου τοῦ χοροῦ, ἕνα τρε 

ρων διστέχων εἴπωσιν: εἰς τρεῖς γὰρ στοέχους διαιρεῖται ὃ χορὸς 

ιε΄ ὧν ὑποχριτῶν. 1261. οὐκ οἶδα, φησίν. ποίαν εἰπὼν βουλὴν 

ἐπιτύχω: κἂν γὰρ βουλεύσωμαι, πρᾶξαι οὐ δύναμαι" ἀνήνυτος δὲ 

δέγα πράξεως ἣ βουλή. 1364. ὡριμωτέρα, γλυκυτέρα. ἡδύτερος, 

φησίν, ὃ ϑάνατος ὃ ὑπὲρ τῶν δεσποτῶν τῆς τυραννέδος. 

1366. οἱ δὲ, τῆς μελλούσης χλέος ἴᾳ, οἱ δὲ, μελλούσης χλέος ᾿, ὧδε 

τῆς μελλοῦς χάριν Τυῦρθο περὲ τρόπων ΙΠ νυ. 196 ϑὅροῃβ. 1850. 

πέδοι Ἠοτιταδὴπ: πεδον ἰρτ]. χαϑεύδουσι ἴ. 1361]. τείνοντες ΟδηΐΘΓ: 

χτεένοντες Εἰ τ. 1368. χρατεῖ ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΒ: χράτει Ἰἰθτ]. 1308. 

τεχμήρι᾽ ἔστιν ; ἢ ̓ ξ ΥΥε]]. 

ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. 

μαντευσόμεσϑα τἀνδρὺὸς ὡς ὀλωλότος; 

ΧΟ. 11. σάφ᾽ εἰδότας γρὴ τῶνδε ϑυμοῦσϑαι μῶν 

τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ΧΟ. 12. ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύνομαι, 

τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι χυροῦνϑ᾽ ὅπως. 

ΚΑ. πολλῶν πάροιϑεν χαιρίως εἰρημένων 

τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐχ ἐπαισχυνϑήσομαι. 

πῶς γῷ τις ἐχϑροῖς ἐγϑρὰ πορσύνων, φίλοις 

δοχοῦσιν εἶναι, πημονῆς ἀρχύστατ᾽ ἂν 

φράξειεν ὕψος χρεῖσσον ἐχπηδήματος; 

ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐχ ἀφρόντιστος πάλαι 

νείχῃς παλαιᾶς ἦλϑε, σὺν γρόνῳ γε μήν" 

ἕστηχα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾿ ἐξειργασμένοις. 

οὕτω δ᾽ ἔπραξα, χαὶ τάδ᾽ οὐχ ἀρνήσομαι 

τῆς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον. ' 

ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰγϑύων, 

περιστιγίξω, πλοῦτον εἵματος χαχόν. 

παίω δέ νιν δίς " χἀν δυοῖν οἰμώγμασιν 

᾿ ἐπ ἐπερνῶβεν, διαφόρως ταύτην τὴν γνώμην, τὸ μαϑεῖν ἐν 

"Ἔ - καταθγασει ὃ βνονλος. 1878. πῶς τοῖς ἐχϑροῖς, φησίν 

πηρ άσαι τις δύναται, ὅταν φίλοι δοχῶσιν, εἰ μὴ δι᾿ ἀπάτης; τὸ δὲ 

»ὕφος χρεῖσσον ἐκπηδήματος« τοῦτο σημαΐένειν βούλεται, ὅτ δ λ 
κὸς (φιλικῶς Ἠοἰπιδοοί!) ὑπερχόμενός τινα καὶ ἀπατῇ λα , ἔ: 
εἰς ἄφυκτον φραγμὸν ἐμπλέκει αὐτὸν τῇ ΐ μ λα ΠΣ , : μὸν ἈΝ ὑτὸν τῆς ἀπάτης, ὡς μὴ δύνασϑαε 
ΡΟΝ αὐτόν - τροπικῶς δὲ ταῦτα λέγει συνήϑως. 1814 
εεπρρκμεν εὐοδ 1880. οΡ ψαύγως φησίν, οὐδὲ τὴν πρᾶξιν ἀρνοῦμαι. 

ν ἐφόνευσα ὡς μήτε δύνασθαι φεύγειν μήτε ἀμύνασϑαι. 

ΧΕ φλφτώρνα γροήθνααλος. ἀξ: οσις Εἰ τ]. 1574. πημονῆς 

ἌΡΡΗΝ ἘΜ νὰ ω τί. ἀρχύστατ ἄν ἘΠΤΉΒΙΘΥ: ἀρχύστατον τ]. 1878. 
ΠΡῸΣ Ξ Τ. νείχης Ηρδίῃ : νέχης 1ἸΡ τὶ. 1878. ἔπεσ᾽ ἴ. ἐξειρ- 

ἰς, σ ΘᾺ ρ ἴδοίο, ἔ. 1380. ἀμύνεσθαι ]᾽οίζοΥα8: ΩΣ 
ΡΥ]. 1582. πε , ὃ 

ΕἸ ΠΉΒΙΟΥ. ριστοιχίζων ἴ, περιστιχίζων ς. 1388. οἰμωγμάτοιν 

ΑΦΘΟΒΥ]υΚ εἁ. ὑΝδοκιείη. 2] 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

μεϑῆχεν αὑτοῦ χῶλα᾽ χαὶ πεπτωχύτι 

τρίτην ἐπενδίδωμι, τοῦ χατὰ γϑονὸς 

Ἅιδου νεχρῶν σωτῆρος εὐχταέαν χάριν. 

οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὼν ὁρμαίνει πεσών᾽ 

χἀχφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 

βάλλει μ᾽ ἐρεμνῇ ψαχάδι φοινέας δρόσου, 

χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ 

γάνει σπορητὸς χάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ᾿Αργείων τόδε, 

χαίροιτ᾽ ἄν, εἰ χαίροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 

εἰ δ᾽ ἦν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νεχρῷ, 

τῷδ᾽ ἂν διχαίως ἦν, ὑπερδίχως μὲν οὖν. 

τοσῶνδε χρατῆῇρ᾽ ἐν δόμοις χαχῶν ὅδε 

πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐχπίνει μολών. 

ϑαυμάζομέν σου γλῶσσαν, ὡς ϑρασύστομος, 

ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ’ ἀνδρὶ χομπάζεις λόγον. 

πειρᾶσϑέ μου γυναιχὸς ὡς ἀφράσμονος. 

ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ χαρδίᾳ πρὸς εἰδότας 

λέγω: σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε με φέγειν ϑέλεις 

ὅμοιον. οὗτός ἐστιν ᾿Ιγαμέμνων, ἐμὸς 

πόσις, νεχρὸς δὲ τῆσδε δεξιᾶς χερὸς 

ἔργον, διχαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔχει. 140 

οἐν. ΧΟ. τί χαχόν, ὦ γύναι, 

1393. ἐπεύχομαι χαέρειν ὑμᾶς ἢ καυχῶμαι: δηλονότι χαέρειν. 

1896. ἤγουν ἐν φόνῳ, πλήσας κρατῆρα ὃ ᾿ἡγαμέμνων αὐτὸς πρῶτος 

ἐλθὼν πίνει. 1408. τέ κακόν, ὦ γύναι, ἐδεστὸν, ἤτοι βρώσιμον, 

΄΄ Γὰ 
» 

- 

ὁρμώμενον ἔμαϑες τοιαῦτα ποι- 
ἢ πόσιμον κτησαμένη ἐχ ϑαλάσσης 

εἶν ϑύματα. 

1384. αὑτοῦ 1 )οβδῖι8: αὐτοῦ Εἰὐτὶ. 

χϑονοτρεφὲς ] . . ῥύσας ]. . ϑύος Ἰ. - ἀπέταμες ὶ . . ἀστοῖς Ἰ ἴ. 

1386. Διὸς νεχρῶν ἘΘΘΥ. 

1381. αὐτοῦ ἰδτὶ. ὀρυγάνει Ἠοττηδηπ. 1390 54. διοσδότῳ γάνει ῬΟΥΙΒΟΙ: 

διὸς νότω γᾶν (γαν ΒΌΡΘΥΒΟΓ. ἢ μὴ εἰ Εἰ τῖ. 1391. σπόρητος ᾿ἰδτ. [19895. 

τῷδ᾽ Ὑγτπδῖτ: τάδ᾽ Πρ τὶ. 1396. τοσόνδε ΒΙοτηΒοΪά. 1397. ἴοτί. 

στήσας. 1400. μου οτ ἶβιν . 1406. (δικαίως δ). 1406 ---1|. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

γχϑονοτρεφὲς ἐδανὸν ἢ ποτὸν 

πασαμένα ῥυτᾶς ἐξ ἁλὸς ὄρμενον 

τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοϑρόους τ᾽ ἀράς; 

ἀπέδιχες, ἀπέταμες --- ἀπόπολις δ᾽ ἔσῃ -- 

μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

νῦν μὲν διχάζεις ἐχ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 

χαὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀράς, 

οὐδὲν τότ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων" 

ὃς οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, 

μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, 

ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 

ὠδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρῃχίων ἀημάτων. 

οὐ τοῦτον ἐχ γῆῇς τῆσδε χρῆν σ᾽ ἀνδρηλατεῖν, 

μιασμάτων ἄποιν᾽; ἐπήχοος δ᾽ ἐμῶν 

ἔργων διχαστὴς τραχὺς εἰ. λέγω δέ σοι 

τεῦθε, ἀπειλεῖν, ὡς παρεσχευασμένης 

ἐχ τῶν ὁμοίων, χειρὶ νιχήσαντ᾽ ἐμοῦ 

ἄρχειν" ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν χραίνῃ ϑεός, 

γνώσῃ διδαχϑεὶς ὀφὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 

αηἰϊοίν. ΧΟ. μεγαλόμητις εἶ, 

1414. κατ᾽ οὐδὲν μεμφόμενος τῷ Ἀγαμέμνονι ὅτι τὴν ἐμὴν ϑυ- 

γατέρα Ἰφιγένειαν ἔχτεινεν ὡς πλούσιος ποιμὴν πολλὰ ἔχων ϑρέμματα 

ϑύσειεν ἐξ αὐτῶν ἕν. 1410. πληϑυνόντων. 1422. ἀναγχαέως 

(Ι. χαφρέως) ἀπειλεῖ, ἵνα ἐκεῖνοι τὸ ἀμφέβολον τῆς μάχης φυλάξωνται. 

1408. ῥυτᾶς ϑίδηϊογ: ῥύσας (ῥυσᾶς) Ἰἰργὶ. ὄρμενον ΑΡΓΘΒΟΒ: δὁρώ- 

μενον (ὁρώμενον Ὠ) ὐτὶ. 1409. (ἐπεύϑου ἢ). 1410. ἀπέταμὴς ΐ, ἀπέτο. 
μες ἢ. ἀπέδιχέ σ᾽, ἀπέταμέν σ᾽ ὙΥ̓6Β6ΙοΥ. ἀπόπολις ϑοίά]ογ: ἄπολες 11 τὶ 
1411. ὄμβριμον Εἰ]. ἀστῶν ὙΥο]]. 1414. οὐδὲν ΟΟΥΤ. ΟΧ οὐ σὺν ἔ 

τότ᾽ ΤοΒδίυβ: τόδ᾽ 1ἸΥ]. 1416. εὐτόχοις, ἴοτία αὐ νἱἀθία 6Χ κὐμ 

χοις ἴδοίαμ, (. 1417. αὐτοῦ ἸἰθΥΊ. 1418. ἐπωδὴν σ. θρῃχίων βυχε 

ἐνεός ουρὰ ϑρηχίων τὲ λημμάτων Ἰ1Ὀ τ]. 1419. γρῆν Ῥοΐβοη: χρή ᾿ἰρ τὶ. 
τορος βιασμάτων 8. 1422 ἀοϊὶοί ΕἸΡΌΓ. 1424. χράνῃ Ἠοτγπογάθῃ. 

-- 82. περίφρονα !.. τύχα !. . ὀμμάτων 1... χρὴ 1]. . τέσαε | ἕ. 
21Ρ 
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ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

περίφρονα δ᾽ ἔλαχες, ὥσπερ οὖν 

φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαένεται 

λέπος ἐπ᾿ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπειν" 

ἀτίετον ἔτι σὲ γρὴ στερομέναν φίλων 

τύμμα τύμματι τῖσαι. 

χαὶ τήνδ᾽ ἀχούεις ὁρχίων ἐμῶν ϑέμιν" 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δέίχην, 

Ἄτην ᾿Ερινύν ϑ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ, 

οὔ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ, 

ἕως ἂν αἴϑη πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς 

Αἴγισϑος, ὡς τὸ πρόσϑεν εὖ φρονῶν ἐμοί. 

οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ σμιχρὰ ϑράσους. 

χεῖται γυναιχὸς τῆσδε λυμαντήριος, 

Χρυσηίδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ, 

ἥ τ᾽ αἰχμάλωτος δε καὶ τερασχόπος 

χαὶ χοινόλεχτρος τοῦδε ϑεσφατηλόγος, 

πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελμάτων 

ἰσοτριβής. ἄτιμα δ᾽ οὐχ ἐπραξάτην" 

ὃ μὲν γὰρ οὕτως, ἣ δέ τοι χύχνου δίχην 

τὸν ὕστατον μέλψασα ϑανάσιμον γόον 

χεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 

εὐνῆς παροφώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

1428. μα ψεταέ σου ἣ φρὴν ὥστε ἀπολέσϑαι (Ι. ἀγάλλεσϑαὼ ἐφ᾽ 

ᾧ δέδρακας. ἐπέκειται δέ σου τῷ προσώπῳ καϑαρὸν τὸ αἷμα ὥστε 

τὸν φονεύοντά σε μὴ ἐγχαλεῖσϑαι. 144. ἣ (οπι. Υἱοί.) ἐκ φυχῆς 

1448. τὴν ἐχ περιου- 
φιλουμένη (τῷ ἡγαμέμνονι δα. Ὑ]Ἱοΐ.). 

σίας τρυφήν. 

1499. λἔῖπος ᾿ἰδτὶ. πρέπειν ΕΑΤΆΒΥΘΗΒ: πρέπει Ἰ᾿ἰὈτΊ. 1480. ἀν- 

τίετον ἔν. 1431. τύμματι 1 γοββῖαβ: τύμμα Ηἰδτὶ. τέσαι ᾿ἰθτΊ. 1484. 

ἐριννόν 1 ΤΊ. 1435. φόνου ᾽ οβδῖαϑ8. 1486. ἐμῆς Ῥοτβοπ: ἐμάς ΕἸ τ. 

1438. μιχρὰ ἸἰΌΥΊ. 1442. ἣ ῬτγῸ χαὲ ζαγβίθῃ. 1444. ἰσοτρίβής Ῥαυν: 

ἱστοτρίβης ΕἰΤΊ. 1441. φιλήτως ἴ. 1448. ἴοτί. εὐνὴν (δῖος ΤΥ οΒϑ᾽ 08) 

τήνδ᾽, παροφώνημα ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΕΒ: παροφψόνημα 1ἸΌΥΊ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

οἷν. 1. ΧΟ. φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, 

μηδὲ δεμνιοτήρης, 

μόλοι τὸν αἰεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 

Μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 

φύλαχος εὑμενεστάτου χαὶ 

πολλὰ τλάντος γυναιχὸς διαί" 

πρὸς γυναιχὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν. βίον. 

ἰὼ παρανόμους ᾿Ελένα, 

μία τὰς πολλάς, τὰς πάνυ πολλὰς 

φυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Ἰροίᾳ. 

νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον 

ἐπηνθίσω δὲ αἷμ᾽ ἄνιπτον, 

ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 

ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰζύς. 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 

τοῖσδε βαρυνϑείς" 

μηδ᾽ εἰς ᾿Ελένην χότον ἐχτρέφῃς, 

ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 

ἀνδρῶν φυγὰς Δαναῶν ὀλέσασ᾽ 

ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξεν. 

αηἰϊοίν. 1. ΧΟ. δαῖμον, ὃς ἐμπίτνεις δώμασι χαὶ διφυί- 

οισι Τανταλίδαισιν, 1470 

1410. ἢ (οπι. ΥἹοί.) '4τρεῖ καὶ θυέστῃ, ἢ γαμέμνονι καὶ Μενελάῳ. 

1449. ῬΓΪΟΥΘΒ Ῥδγίθβ {γϊπὶ ΒΕΌΡΒϑγμ οὐ δη 861. ΟΠΟΥΙ ἐΓ08 ΟΥ̓ ηΘ8, 

ΘΡΒγτηπϊογιτι διΐθπι ἃπδρδδβίοβ ΘΟΥΎΡΒδΘΙΙΒ, πη 6] 1οἃ ἰού ΟΠΟΙΊΙΒ ΟΔΠΘΙΘ ΥἹ- 

ἀρίαν. 1461. ἴοτί. φέρουσ᾽ ὄνησιν. 1462. ὕπνὸν ΟΟΥΤ. 6Χ ὅμνον ἴ. 

1464. πολέα ΟΘΉδυρί. διά ῃ. 1465. βέον ἀο]ο δὲ οἸἱπὶ Ηθττηᾶπη. 1466 

-- 468. ἐὼ |.. τὰς πολλὰς 1... φυχὰς 1... Τροίᾳ}! . 1466. ἐὼ ἰὼ οὐπὶ 

ΒΙομαβο] 10 οἱ παράνους Ηρττηδηπ, ἴοτί. ἐὼ σὺ παρώνυμος οὖσ. 148. 

ὀλέσας ἔφ. 146954ᾳ. ἐπηνϑέσω (ᾳυοᾶὰ ἀο]ονῖξ οϑᾶθπι τηδηὰ8 Π1π60]8 

ἰδ ΠΒΥΘΓΒδ) Ι ἐπηνϑίσω. . ἄνιπτον Ὶ ἴ. 1462. ὀϊζύς 1ἰ ΤΊ. 1465. 

ἐχτρέχης Ἑ 1467. ὀλέσαν ἴ . 140954. ἐμπέτνεις Οδπίον: ἐμ- 

πίπτεις ᾿ἰρτὶ. διφυίοισι Ἠθητηϑηη : διφυεῖσι Ἰἰ τὶ. ᾿ τανταλέδεσιν ἔᾳ. καὶ] 

οὐ. τανταλίδεσιν ᾿ ἴ, 



ἈΕΒΟΗΥ͂ΙΠΙ 

χράτος ἰσόφυχον ἐχ γυναιχῶν 

χαρδιόδηχτον ἐμοὶ χρατύνεις. 

ἐπὶ δὲ σώματος δίχαν μοι 

χόραχος ἐχϑροῦ σταϑεὶς ἐννόμως 

ὕμνον ὁμνεῖν ἐπεύχεται. 

νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 

τὸν τριπάχυντον 

δαίμονα γέννης τῆσδε χιχλήσχων. 

ἐχ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 

νείρᾳ τρέφεται, πρὶν χαταλῆξαι 

τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 

εἰν. 2. ΧΟ. ἢ μέγαν οἴχοις τοῖσδε 

δαίμονα χαὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς, 

φεῦ φεῦ, χαχὸν αἶνον ἀτη- 

ρᾶς τύχας ἀχορέστου᾽" 

ἰὼ ἰἸή, διαὶ Διὸς 

παναιτίου πανεργέτα. 

τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 

τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεόχραντόν ἐστιν; 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 1490 

πῶς σε δαχρύσω; 

1411. Κλυταιμνήστραν καὶ ᾿ Ἐλένην (Κλυταιμνήστρας καὶ Ἑλένης 

Ὑίοὶ.) λέγει, αἱ κατὰ φαυλότητα ἴσας τὰς φυχὰς ἔχουσι. 1414. 

ὡς χόραξ ἐσϑίων νεχρὸν (νεχρῶν ΥἹοΐ.) σῶμα βοᾷ, οὕτω καὶ ὃ δαΐ- 

μων ἐχνόμως διχάσει, παρὰ τὸ δέκαιον. 1418. διὰ τὸ εἰς τὸν 

δαίμονα ἀποτείνεσϑαι τὸν παλαιόν" ἐχεῖνος γὰρ αἴτιος καὶ τοῦ φό- 

νου τούτου. 

1471. φϑισίφυχον ΑἸμιανίρ. 1412. χαρδιόδηχτον ΑὈΓΘΒΟΙ: χαρ- 

δία δηχτὸν Ἰϊἰθτί. 1478. μοι ἀοϊοὶ Ὀἰπάοτί. 1414. ἐχνόμως Ὦ. 

Ῥοβὲ 1416 ἰΐοταὶ 1466 --- 62 αὐ ΘΡΕγτηπίαπι ΒΌΓΣΗΘΥ. 1477. τριπάχυν- 

τον ΒΑΙΙΡΟΥΡΟΓ: τριπάχυιον ἸἰΟΥΊ. 1478. γέννης ἔκ, γέννας ᾿.. 1480. 

γεέρᾳ ΘΙ ΔυοΥ (νεέρῃ Οδβδυθοπαβ): νεέρει ἰδ ΤΊ. 1487. πανεργέταν 

ἔα. 14905ᾳ. ἐὼ 1. . ϑαχρύσω Ὶ ἵ. 1490 οἱ 1614. ἐὼ 5θ1η0] ἴ 6. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

φρενὸς ἐχ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 

χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 

ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 

ὥμοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 

ἐχ γερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

. αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν" 

μηδ᾽ ἐπιλεχϑῆῇς 

᾿Ιγαμεμνονίαν εἶναί μ᾽ ἄλοχον. 

φανταζόμενος δὲ γυναιχὶ νεχροῦ 

τοῦδ᾽ ὃ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 

᾿Δτρέως γαλεποῦ ϑοινατῇρος 

τόνδ᾽ ἀπέτισεν 

τέλεον νεαροῖς ἐπιϑύσας. 

αμἰϊϑίν. 2. ΧΟ. ὡς μὲν ἀναΐτιος εἶ 

τοῦδε φόνου τίς ὃ μαρτυρήσων ; 

πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή- 

πτωρ γένοιτ᾽ ἂν ἀλάστωρ. 

βιάζεται δ᾽ ὁμοσπόροις 

ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 

μέλας Ἄρης. ὅποι δὲ χαὶ προβαίνων 

πάχνᾳ χουροβόρῳ παρέξει. 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

1499. μὴ νόμιζε ἐμὲ εἶναι, φησίν, ἄλοχον τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἀλλὰ 

φανὲν εἴδωλον τοῦ τιμωρητικοῦ δαίμονος ὁμοιωϑὲν ἐμοὶ ἀπήτησε τὸν 

Ἀγαμέμνονα τὸν φόνον τοῦ Ἀτρέως τοῦ ϑοινήσάντος τὸν θυέστην καὶ 

οἱονεὶ εὐωχέαν ποιήσαντος τὰ ἐχείνου τέχνα. 

1492 οἱ 1616. (ποτ᾽ ἄρ᾽ εἴπω; Ὠ). 1494 οἱ 1618. (ἐχπνεέων Ἐ). 

1496. μοι]... ἀνελεύϑερον | ἴ. 1496 οἱ 1619. (ἀνελεύϑερα ἢ). 1496. 

δαμεὶς (δάμαρτος) ἘΠΡΘΥ. 1498. (τοὔργον ἐμὸν τόδε; Β). 1499. 

ἐπιλέξῃς α γοββίυβ. 1606. (νεχροῖς Ὠ). 1608. (δὲ οτηϊδὶς δὴ). 1610. 

ἴογί. λειάξεται. 1612. ὅποι δίχαν ϑομοΙοβο!ὰ (δίκην Βυϊ]ο). προβαίνων 

ΟδμίΟΣ : προσβαίνων ἸἰὈ τ]. 1618. πάχνᾳ Ηοτταδηπ: πάχνα ᾿ἴθτ]. 1614. 

ΘΒοῦὶ ποία Ργϑθῆχα ἴῃ ἢ, ΒΘ ἱ ΠΟΥ ἴῃ δ. 
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ΑἈΕΒΟΗΥΙΙ ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

πῶς σε δαχρύσω: ἰὼ γᾶ γᾶ, εἴϑε μ᾽’ ἐδέξω, 

φρενὸς ἐχ φιλίας τί ποτ᾿ εἴπω: πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυρυτοίγου 

χεῖσαι δ᾽ ἀράγνης ἐν ὑφάσματι τῷ δ᾽ δροίτης χατέγοντα γαμεύνην. 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. τίς ὁ ϑάφων νιν; τίς ὃ ϑρηνήσων: 

ὥμοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον ἢ σὺ τόδ᾽ ἔρξαι τλήσῃ, χτείνασ᾽ 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς ἄνδρα τὸν αὐτῆς ἀποχωχῦσαι 

ἐχ γερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. φυγῇ τ᾽ ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 

[οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον μεγάλων ἀδίχως ἐπιχρᾶναι: 

τῷδε γενέσϑαι.] τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος. ἐπ’ ἀνδρὶ ϑείῳ 

οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην σὺν δαχρύοις ἰάπτων 

οἴχοισιν ἔϑηχ᾽ ; ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει: 

ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐχ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν . οὗ σὲ προσήχει τὸ μέλημ᾽ ἀλέγειν 

τὴν πολύχλαυτόν τ᾽ ᾿Ιφιγένειαν, τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 

ἄξια δράσας ἄξια πάσχων χάππεσε, χάτϑανε, χαὶ χαταϑάφομεν, 

μηδὲν ἐν “ἍΔιδου μεγαλαυχεέτω, οὐγ ὑπὸ χλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴχων, 

ξιφοδηλήτῳ ἀλλ᾽ ᾿Ιφιγένειά νιν ἀσπασίως 

ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἦρξεν. ϑυγάτηρ, ὡς γρή, 

ἀμηχανῶ φροντίδος στερηϑεὶς πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠχύπορον 

εὐπαλάμων μεριμνᾶν πόρϑμευμ᾽ ἀγέων 

ὅπᾳ τράπωμαι, πέτνοντος οἴχου. περὶ χεῖρα βαλοῦσα φιλήσει. 

δέδοιχα δ᾽ ὄμβρου χτύπον δομοσφαλῇ απίϊδίγ. ὅ, ΧΟ. ὄνειδος ἦχει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 

τὸν αἱματηρόν" φεχὰς δὲ λήγει. δύσμαγχγα δ᾽ ἐστὶ χοῖναι. 1660 

Δίχα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης 
πρὸς ἄλλαις ϑηγάναις μοῖρα. . 1639. Πθτΐ ΒΟΥ ποίδπι Βδθοπὶ ἢ ρ. εὔϑ᾽ ἔμ᾽ ἔ σ. 1889 ---47. γὰ 

γὰ 1. . ἐπιδεῖν ] ἀργυροτοίχου 1... χαμεύναν [.. ϑρηνήσων ].. ἔρξαι! 
162256. .. αὑτῆς]. , ἄχαριν ||... ἔργων |.. ἐπιχρᾶναι!... ἐπιτύμβιος |.. ϑείῳ 

, 1641. δροίτας (δροίτας νῦν Β) οἱ γαμεύναν ἰδ τὶ. 1645. 
Φφυχῇ τ᾽ ἘΑΤΑΒγΘη5: Φυχὴν ΠΡ τὶ. 1646. ἔογί. μελέων. 1647. 

ἘΞ τ -ε- εἰ: 5. ἃ Βα -- 

-- -- 38: π-- 5 

---ἀν--ας -σὸ.- - -- σοι 
πτε τὸ τα αισξσ- ας 

5. ἀν 

- προτοῦ» ς..- ὦ Σ ΘΟ ..--- 

1518. εὐσεβεῖ ἴ. 161954ᾳ. ἀνελεύ | ϑερον . . δαμεὶς | ἴ. 

ΒρΡυγίοβ ἰυάϊοανῖ ϑΘ᾽ α]6.. 1628 ----831. τοῦδ᾽ .. πολύχλαυτόν || τ᾽... δρά- 

σας |. . ἅδου ᾿. . ξιροδηλήτω 1. . ἦρξεν Ὶ ἴ. 1627. τῆς πολυχλαύτης βειρερήξα. , , τ, 

Ἰφιγενείας ΗφττηδΠη. 1628. ἄξια δράσας Ἠροττηδηη: ἀνάξια δράσας πῃ ΟἿ ποίδ ργδθῆχα ἴῃ ἔρ. Εογί. ἐπιτυμβίδιος ἀέν᾽. 1648. δα- 

Εἰρτὶ. 1631. ἔρξεν ϑ'ρδημοίηι. 1682. (φροντίδων δ). 1ὅ88. χρυ (ν ΘΟΥ. ΟΧ σὴ ἢ ἔογί. δαχρύοις γεροῖν. 1660. (οὔτε ῃ). μεέ- 
εὐπαλάμων μεριμνᾶν ΕπροΓ: εὐπάλαμνον (εὐπάλαμον ῬοΥβ0η) μέριμναν λημ᾽ ἀλέγειν Καγβίοῃ: μέλημα λέγειν Ἰἰρτὶ. 16δ618ᾳ. χάτϑανε !|.. 

ἢ μ χαταϑάφομεν || ἔ. Ῥοβί 1658 Ἰδουπϑηι ΠΟΤ ΠῚ ἱησϊοαν Η ἰτὶ. νὼ 1688. σφαλῇ σ. 1537. δίχη ἴ, δίχα . τὸν ΠῚ ὙΘΥΒΌ τη ᾿η6]οδυ Η6Γ- 
ΠΌτὶ 1684. ὁπα δημοσφαλῇ Ἶ 5 ἸΏΔΏΗ. 1δδ4. ᾿Ιφιγένειά νιν Αὐγαίι5: ἐφιγένειαν" ἵν᾿ ᾿ἰρ τὶ. 1667. 

ᾷ, δίχᾳ ἢ. ϑηγάνει Ηρτηδηη: ϑήγει ΠΡ τὶ. 1ὅ88. μάχαιραν Μυδ- ἀχείῶν ([δούαπι ὁχ ἀγαιῶν) 5. 1668. χεῖρε Ῥοτβοπ. φιλήσει ϑέδηϊογ: μεθῆδυτοα ἰφλήσῃ Ἰἰρυΐ. 



ἈἘΒΟΗΥΙΙ 

φέρει φέροντ᾽, ἐχτένει δ᾽ , καΐνων. 

μίμνει δὲ μέμνοντος ἐν ϑρόνῳ Δὼς 

παϑεῖν τὸν ἔρξαντα᾽" ϑέσμιον γάρ. 

τίς ἂν γονὰν ἀραῖον ἐχβάλοι δόμων; 

χεχόλληται γένος προσάφαι. 

ΚΑ“ ἐς τόνδ᾽ ἐνέβης ξὺν ἀληϑείᾳ 

χρησμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν : 

ἐϑέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδᾶν 

ὅρχους ϑεμένη τάδε μὲν ἀτέργοαν, 

δύστλητά περ ὄνϑ᾽. ὃ δὲ λοιπόν, ἰόντ 

ἐχ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεάν 

τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισιν. 

χτεάνων τε μέρος 

βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι 

ἀλληλοφόνους 

μανίας μελάϑρων ἀφελούσῃ. 

φ Υ̓ Δ ῇ 

Αἴγισϑος. ὦ φέγγος εὗφρον ἡμέρας διχηφόρου, 

ἦν ἂν ἤδη νῦ ὧν τιμαόρους φαίην ἂν ἡθὴ νὺν βροτων τιμ 

ϑεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἀγὴ; 

ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿Ερινύων 

τὸν ἄνδρα τόνδε χείμενον φίλως ἐμοΐ, 

χερὸς πατρῴας ἐχτίνοντα μηχανας. 
-“οὦὉ ᾿» -- ; 

Ἀτρεὺς γὰρ ἃ σδε τούτου πατήρ; 
Ἀτρεὺς γάρ τα τ, ' γῆς; τ ἐν 

πατέρα θυέστην τὸν ἐμόν, ὡς τορῶς φράσαι; 
9 »Α᾽ ΄ 

αὑτοῦ δ᾽ ἀδελφόν, ἀμφίλεχτος ὧν χράτει, 1686 

Ἵ : ή δι. 1664. ἀραῖον ἨΘΥΤΗΔΠΗ: 
1662. ϑρόνῳ ϑομαοίζ: χρόνω (χρόνφὶ 

ὶ " 

ρᾶον ἸἰἸΥΊ. ᾿ Ἰδθδ. πρὸς ἄτᾳ ΒΙοπηβοἸά. Ροβὲ 1666 ἰϊοταὶ 1699 ---49 υἱ 

: . ἐνέβη Ἰἰοτὶ. σὺν 5. 1568. 
ΘΡΕΥταπΐαπι ΒΌΓΗΘΥ. 1566. ἐνέβης Οδπίογ: ἐνέβη Ηἰρτὶ. σὺν αὶ 

1669. ϑεμένα . 610. δύσπλητάξ. (1672 σε! 

Β.) 1578. δὲ Αὐγϑίι8. 1518 ---Ἴὅ. ἐχούσῃ ὶ εν Ἡμρι τυ αδειλ δ 

1674. μοι Οδπίου : μοι δ᾽ Εδτὶ. 1576 54. μανέας μελάϑρων ηλοφό 

Εγίαγαϊ 1519. ἄγη Αὐυταΐαβ: ἄχη ἸἸ τ. 1680. ἐν πάγαις καρουνὴ 

ἐριννύων ᾿ἰοτΙ. 1682. χειρὸς . [δὅϑ8ὅ. αὑτοῦ δ᾽ ἘΠΤΙΒΙΟΥ: αὐτοῦ τ΄ ΠΟΤῚ. 

ω 

πλεισϑενιδᾶν Ἀ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

ἠνδρηλάτησεν ἐχ πόλεώς τε χαὶ δόμων. 

χαὶ πρυστρόπαιους ἑστίας μολὼν πάλιν 

τλήμων θυέστης μοῖραν ηὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 

τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αἱμάξαι πέδον 

αὐτοῦ" ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 

᾿Ατρεύς, προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὶ 

τὠμῷ, χρεουργὸν ἦμαρ εὐϑδύμως ἄγειν 

δυχῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων χρεῶν. 

τὰ μὲν ποδήρῃ χαὶ γερῶν ἄχρους χτένας 

ἔϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδραχὰς χαϑήμενος 
ἄσῃμ᾽" ὃ δ᾽ αὐτῶν αὐτίχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 

ἔσϑει βορὰν ἄσωτον ὡς ὁρᾷς γένει. 

χάπειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργόν οὐ χαταίσιον 
» ξ 2 δ᾽ 3." -ἢ . ὲ - 
ῴμωξεν, ἀμπίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγὴν ἐρῶν, 

μόρον δ᾽ ἄφερτον Πἰελοπίδαις ἐπεύχεται, 

λάχτισμα δείπνου ξυνδίχως τιϑεὶς ἀρᾷ, 

οὕτως ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλεισϑένους γένος. 

ἐχ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 
» Ἁ ΄ Ὅν - ΄ : ’ 

χἀγὼ δίχαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς" 
’ , Ὑ ᾽ ὰ Ἁ ἄ... Φ ΄ Ἁ 

τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέχ᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ 
΄ " Ν ᾽ » Υ͂ 

συνεξελαύνει τυτϑὸν ὄντ᾽ ἐν σπαργάνοις " 
, » Ύ δ Δ ΄ 

τραφέντα δ᾽ αὖϑις ἣ δίχῃ χατήγαγεν. 

χαὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὦν, 

πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας. 

1694. τὰς διαστάσεις τῶν δαχτύλων. 

1688. εὕρετ᾽ ᾿ἰδτῖ. 1690. αὐτός ΒΙοπῆθ6]4. (ξενέᾳ δ). 

χρεῶν ἴ 1595 ἴοτί. ἀνδραχὰς δατούμενος. 
δ᾽ Ῥἱηδονῖ: ἄσημα δ᾽ ᾿ἰρτὶ. 
πίπτει Οδηίου : ἄν" πέπτει [ἰδ τί. σφαγὴν Αὐτγδίαβ: σφαγῆς ᾿ἰρτΊ. 

1694. ᾿ 

1696. ἄσημ᾽- ὃ 
1599. ὥμωξεν ΟΟΥΤ. ὁχ ὥμωξεν ἔ. ἀμ- 

1601. 
ἐρὰ κα, 1002. ὀλέσϑαι Τσοίζοθ 'ἱπ τᾶ. Απροᾶ. Οχ. ΠῚ ῃ. 878 
(ἀρᾶτ᾽ ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλ γένος): ὀλέσϑη Ἰἰοτὶ, ὀλισϑεῖν ΚΘΟΚ. 
ἴοτί. γὰρ αὐτὸν ὄντα μ᾽ ἀϑλίῳ. 1009. (ξυνάψας Μ). 

1608. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

οὕτω χαλὸν δὴ χαὶ τὸ χατϑανεῖν ἐμοΐ, 

Ν ἢ - - “ἢ σ 

ἰδόντα τοῦτον τῆς θικὴς ἐν ἕρχεσιν. 

Αἴγισϑ᾽, ὑβρίζειν ἐν χαχοῖσιν οὐ σέβω. 

Ἃ 3 ». 5 
Ἁ [ἡ Ἁ 

- 

σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε φὴς ἐχὼν χαταχτανέιίν, 

μόνος δ᾽ ἔποιχτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 

οὔ φημ᾽ ἀλύξειν ἐν δέχῃ τὸ σὺν χάρα 

δημορριφεῖς, σάφ᾽ ἔσϑι, λευσίμους ἀράς. 

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος 

χώπῃ, χρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; 

γνώσῃ γέρων ὧν ὡς διδάσχεσϑαι βαρὺ 

τῷ τηλιχούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον. 

Δ Ἁ ἣΝΧ Ἃ Ἃ ως σ , 

δεσμὸς δὲ χαὶ τὸ γῆρας αἱ τε νήστιδες 

δύαι διδάσχειν ἐξοχώταται φρενῶν 

ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 

πρὸς χέντρα μὴ λάχτιζε, μὴ πταίσας μογῆς. 

γύναι, σὺ τοὺς ἥχοντας ἐχ μάχης νέον 

οἰχουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνων ἅμα 

» Ἁ «“«Ψ Υ ᾽ [4 ἤ . 

ἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδ ἐβούλευσας μόρον; 

χαὶ ταῦτα τἄπη χλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 

) - ν᾽ - Ἁ , » 

θρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντέαν ἔχεις" 

Ὰ Ἣν ’ ᾽ » 
- -Ὁ 

ὃ μὲν γὰρ ἦγε πάντ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ; 

Ἁ ) , , ᾿ δ 

σὺ δ᾽ ἐξορίνας νηπίοις ὑλάγμασιν 

ἄξῃ" χρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανῇ. 

1611. ἀντὶ τοῦ (οπι. ΥἹἱοῖ.) ὑποδεεστέρᾳ χκαϑέδρᾳ ὥν. οἱ γὰρ 

ζύγιοι (ζυγοὶ Υἱοϊ.) τῶν ϑαλαμέων ἄνωθέν εἰσιν. 1624. ἀντὲ τοῦ 

παϑών. 

1611. ἐδόντε Ὦ. 

Ὀοπάστῃ ἑχὰς. 1617. νετέρᾳ ἴ. 

Μαδγρο ουία. 1622. ἐξοχώτατε 8. 1624. πταίσας Βυΐο": πήσας 

Ηδτὶ, παέσας 5080]. Ριπᾶ. Ργίι. Π 179. 1625. βου θοπάστη υἱάθίυγ 

γυνὴ σὺ. -- μάχης μένων ὙΝ᾿οΒΘΙΘΥ. 1626. αἰσχύνων ΚρΟΚ: αἰσχύνουσ᾽ 

τὶ (αἰσχύνας ὙΥ 6861). 
1691. 

νῆπίοις ΙΔ 000: ἠπέοις Ηρ τὶ. 

1613. τόνδε φὴς Ῥαυν: τόνδ᾽ ἔφης Εἰσὶ. ϑουῖ- 

1621. δεσμόν ἰ ᾳ. τὸ ῥῖγος 

1680. ἦγε ΟΟΥΤ. ΟΧ ἦσε (αὶ νἱὰ.) ἢ 

ΑΘΑΜΕΝΝΟΝ. 

ΧΟ. ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿Αργείων ἔσῃ, 
ὃς οὐχ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας ὐῥὸν 

δρᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐχ ἔτλης αδενεξόν δὶ 

τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναιχὸς ἦν σὐῤως: 

ἐγὼ δ᾽ ὕποπτος ἐγϑρὸς ἢ παλαιγενής. 

ἐχ τῶν δὲ τοῦδε γρημάτων πειράσομαι 
ἄρχειν πολιτῶν" τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 

ζεύξω βαρείαις οὔτι μὴ σειραφόρον 

χριϑῶντα πῶλον" ἀλλ᾽ ὃ δυσφιλεῖ σχότῳ 

λιμὸς ξύνοιχος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐεδβετῶς 

τέ δὴ τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ φυγῆς καχῆς 

οὐχ αὐτὸς ἠνάριξες, ἀλλά νιν γυνὴ 

χώρας μίασμα χαὶ ϑεῶν ἐγγωρίων 

ἔχτειν᾽; ᾿θρέστης ἄρά που βλέπει φᾶάἄος, 

ὅπως χατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύ, 
ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε ταδσεοο μὐΉΝΝ 

41. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽ ἔρδειν χαὶ λέγειν, γνώσῃ τάγα 
εἶα δή, φίλοι λογῖται, τοὔργον οὐχ ἑχὰς ἐδδν" ε Ε 

ΧΟ. εἶα δή, ξίφος πρόχωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω. 

4]. ἀλλὰ μὴν χἀγὼ πρόχωπος οὐχ ἀναίνομαι ϑανεῖν. 

» φ ΄ ΠῚ 1688. οὖν ὑπέμεινας, φησίν, ἢ οὐχ ἐτόλμησας (ἢ ο. ἐτ. οτι. Ὑ]Ἱοί.) : ᾿ : - Σ ς τ 5 . 

βᾶσῳ σὺ αὐτὸς τὸ ἔργον μόνος, ἀλλα σὺν τῇ γυναιεκέ. 1641 
οὐ , ᾿ δι ὶ ἂν ς - : ᾿ Α ὑποδεύθν δ μὴ πειϑαρχοῦντα ὡς χριϑῶντα πῶλον, (ἤγουν 
πίονα ταῖς χριϑαῖς δα. Ὑιοί.), ἀλλὰ 7 , ᾿ συγκλείσ. δ λιμώ Ξά μενεῖς ; γ ας καὶ λιμώττειν ἐάσας 

ὡ μοῦ αὐ πβετσιυ δ σ. 1057. 7 Ῥογβοη: ἢ ΠΟΥΪ. 1658. ἐχ 
ὲ : ἐχ τῶνδε ἸἰθΥ]. 1040. κὴν ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ 104 ; δὲ : Ι. δυσ- 

κρρνμδνοντιν ΒΘΟΔΙΡΟΥ: δυσφιλὴς χότῳ ἸἸΡΥΊ. 1642. σύνοιχος σ. Ἰδίᾳ 
τὴν Ροϑί 1027 ὐδηβίοσί Ηρ πηβοθίη, αὐἃ γ6 ρῥγορᾶίᾶ ν. 1049 οοτγ- 

ὑπαρ τῆ, ον αἀρθοί. 1644. νιν ϑρδῃμοίτη: σὸν 11 ΤΙ. 1649 τα 
καὶ “αὖ "θῇ ΟΌ ΠῚ Αὐγαίο χοῦ λέγειν 80. θο πάθη. 1660. ὅδοτο ἄδηΐ 
γκεν πος σα βιασνιμεο βέλη ον. 1661. ὁμοῦ οχ Αδδιϑίηϊ ποίϑ ΘοΥ- 
μετ ξεν τνδῃ . μὴν χἀγὼ Ῥογβοπ: χἀγὼ μὴν ΡΥ. πρόχοπος ἕ, 

--τ-ασσττ-  ὺ--.--.-- .----.. 

ἰξα. κε 

“τ... -τ 

-΄ πτ:νν- .. . ὡῳ-“----. 
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᾿ ; » εξ ΄ 

δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε" τὴν τύχην ὃ αἱρούμεϑα. 
,ὔ 7 

»ωμῶς. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν χαχά. 
μηθαμως, ὦ φίλτατ ἄνορων, 

; ’ 
ω 

ἀλλὰ χαὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος. 166ὅ 

" ,’ 
Ἁ ξ “ ΄ 

πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὑπάρχει" μηδὲν αἱωατώμεϑα. 
ὲ 

Γ ; τ : 

στείγετε δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς δόμους πεπρωμένους 

Ι Ι τούσδε, 

ξ ἦν " γρῇν τάδ᾽ ὡς ἐπράξαμεν. 
πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες χαιρόν " χρῆν ταῦ ὡς ε ράξαμ 

' 
᾿ - ν᾿ ψ" α ’ Μ ᾽ ῬΜὙ 

εἰ δέ τοι μόγϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἅλις, δεχοίμεδ᾽ ἄν, 

Ὶ 

΄ 

λῃ ίᾳ ὃ γῶς πεπληγμένοι. 1660 
δαέμονως γηλῇῃ βαρείᾳ δυστυχῶς πε: ληγμ ἐ 

Ὺ »» - 

ὧδ᾽ ἔχει λόγος γυναιχύς, εἴ τις ἄξιοι μαϑεῖν. 

Ι 
“ Ψ ᾽ 5 , 

ἀλλὰ τούσδ᾽ ἐμοὶ ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπανϑίσαι 

χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους, 

σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν τὸν χρατοῦντα . .. 
“ 

οὐχ ἂν ᾿Αργείων τόδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαίνειν χαχόν. 10θὅ 

» " ε ’ 2 » κα. 

ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέραισιν ἥμεραις μετειμ ἔτι. 

οὔχ. ἐὰν δαίαων ᾿θρέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύνῃ μολειν. 
Ἵ ἢ 

» ἫΝ “ Ζ 

οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 
Ἁ ’ " "»"Ὰ» ᾽ ’΄ 

πρᾶσσε, πιαένου, μιάένων τὴν δίχην" ἐπεὶ πάρα. 
ν -" Ἂ ’ " ᾽ 

ἔσϑι μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν. 

1668. τὸν οἰωνὸν δηλονότι. 

1668. αἱρούμεϑα Αυγϑδίαϑ: ἐρούμεϑα πδη. 1664. ΝῊ 

γιοίοτίαβ: δράσομεν ἸἈΪΡΥΊ. 1606. ϑέρος ϑοϊνιοίε: ΄: ρως ἰὶ - 

1666. ὁπάρχει ϑοδιῖροῦ: ὅπαρχε Ηἰδτὶ. αἱματώμεϑα Ἰδοοῦ: ἡματώμεϑα 

Εἰσὶ. 1667. στεῖχε χαὲ σὺ χοὲ γέροντες ΕΥΔΏΖ. ᾿ ρρευέτο πε- 

πρωμένους 4] τούσδε πρὶν παϑεὶν ἄχαιρον οἰΐτῃ ΥὟ 6] ψ--- : ἐπὶ 

γἱυβ, ἄχαιρα οΟἸπη ΗΥτη8 1). 1068. ἔρξαντα ξ ἢ. ; εἰ εραμσυα ἱ: " 

1669. ἴοτί. γένοιτο τοὔμπαλιν. --- δεχοίμεδ᾽ Μαγίη: γ ὍΝ μοὶ 

1660. χηλῆ ἴ 6. 1662. τούσδ᾽ ἐμοὲ ὙοΒΒΙυΕ: τούσδε μοι πὸ τ 

τίσαι ὙΥακΚοβοΙά. 1663. δαίμονος ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΒ: δαίμονας ἐπῶν , π 

ρωμένη 8. 1664. ἁμαρτεῖν τὸν ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΒ: ἁμαρτῆτον ν “ἜΣ 

νοσ γνώμησ χρατοῦντα ᾳ. Ὑοτδβαβ 1668. 1064 ἐβΏΒΡΟΏ ΘΙ : δὼ -" 

(Σ 5ἷς: σώφρονος. . ἁμαρτεῖν δαίμονος πειρωμένους . χάχβα εὐ" Ν 

τοιαῦτα τὸν χρατοῦντ᾽ ζἀνασχετόν 1). 166. προσαίνειν Ε ; 

ΟἸγιδοιιθβίγδθ ποίϑ ργδοῦχδ ἴῃ ἴ. 1670. ἴοτί. μωρίας χρόνῳ. 

ΑΟΑΜΈΕΜΝΟΝ. 

ΧΟ. χόμπασον ϑαρσῶν, ἀλέχτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 

ΚΑ. μὴ προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ᾽ δλαγμάτων" ἐγὼ 

χαὶ σὺ ϑήσομεν χρατυῦντε τῶνδε δωμάτων (χαλῶςν. 

1618. ἐγώ, φησί, καὶ σὺ χρατοῦντες τῶνδε τῶν δωμάτων δια- 

ϑησόμεϑα τὰ (τὸ Υἱοί.) χαϑ᾽ αὑτοὺς καλῶς. 

1671. ϑαρσῶν Ῥογβοῃ: ϑαρρῶν Ἰἰδτὶ. ὥστε ϑ λα ρον: ὥσπερ 1ἰδτ. 
1672. δλάγμαϑ᾽" ὡς ἐγὼ ἘΒδυσποηβίοίη. 1672584ᾳ. ἐγὼ οἱ χαλῶς οτηῖί- 

(πὸ ΕΠὈτὶ: ΟΧ 5080]. δααϊάογαηΐ Οδπηίου οὐ ΑὐγαίαβΒ. ϑῈβουϊρίαπι ἰῃ 
ἴ: χαὶ νῦν πάρεστιν ἀγαμέμνονος τέλος, ἴῃ α' τέλος ἀγαμέμνονος. 

ΔΑοοράσπί 

ΒΟΒΟ Ια δὰ Αρδιηθιημοπθίῃ οοαϊοὶβ ἢ 

Ατρυχηθηΐαμη οἵ ῬΘΥΒΟΠΔΙΌΠΙ ἱπαΐοθη Θχ οί οἰβάθμι υϑυ 5 ααὶ- 
θὺ5 Μ, πἰδὶ ᾳυοά 1. 8 ὑπεσχετο δαάϊί οἱ 1]. 19 αἰγέσϑου γγο Ὀρέστου 
μαθοί. Ῥοβύ ῬθυβοῃϑΓ.Πι ἱπάϊοθηι: προλογέζει δὲ ὃ φύλαξ ϑεράπων 

᾿Δγαμέμνονος. Τὰπι ἡ εἔσϑεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐχ μονο- 
στροφιχῆς ἐστι περιόδου, οἱ δὲ στέχοι εἰσὲν ἰαμβικοὶ τρέμετροι ἀκα- 
τάληκτοι λη΄, ὧν τελευταῖος »μαϑοῦσιν αὐδῶ κοὺ μαϑοῦσι λήϑομαικα. 
μετὰ δὲ τὸν χὃ΄ χῶλον ἰαμβικὸν δέμετρον ἀκατάληκτον. 2. τῶν 
χατὰ τὸ μῆκος τῆς ἐτείας φρουῥᾶς. ἐπὶ μῆκος δὲ ἦν χοιμώμενος. 
-- ἀστείως εἴρηται τὸ χοιμώμενος οὐκ ἐπὶ ὕπνου" πῶς γὰρ ἂν καὶ 
φρουροῖ καὶ ἄστρα βλέποι ὃ ὑπνῶν; ἀλλ᾽ ἐπὶ ἁπλῆς ἀνακλίσεως, ἵνα 
εἴη ὁ φύλαξ οὗτος κοιμώμενος καϑὰ καὶ χύων ἐν φυλαχῇ νυχτερινῇ. 
-- ἐπὶ μακρὰν λέγω (6}.). ---- ἀνακλινόμενος (6].. 8. ἀνέκαϑεν ἀἄνω- 
ϑεν ἐξ ἀρχῆς (61... --- διὰ τὸ φυλαχτικὸν καὶ φυλοδέσποτον ((}].) (510). 
θ. τοὺς δυναμένους παρὰ τὰ ἄλλα σημᾶναι τοὺς καιρούς. Ἵ ᾿δύόνω- 
σιν (61... 8. μηνύόω ((6].. 10. φήμην (61].). --- ἤγουν χρατεῖται 
(61.). 11. τὸ μείζονα ἢ κατὰ γυναῖχα βουλευόμενον, γενναῖον ἢ κατὰ 
ἄνδρα βουλευόμενον. --- ἐλπίδα ἔχον. 12. δηΐθ γρΥϑαπι: ὁπότε δὲ 
φυλάσσω. 14. ἔρχεται (6}.). 10. λέγειν κλαέειν. 117. τὸ 
ἐναντιούμενον πρὸς τὸν ὕπνον (6].)). 19. οἰκονομουμένου τοῦ οἴ 
χου (61].). 21. σχοτεινοῦ (6... 22. δεῖ διαστήματος ὀλέγου, 
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εἶτα ἀναχραγεῖν, ὡς ϑεασάμενον τὸν πυρσόν. τὸ δὲ νυχτὸς ἀντὶ τοῦ 

ἐχ νυχτὸς ἡμέραν ἡμῖν διδούς. 41. ἐγερϑεῖσαν (6].). 28. εὐ- 

χὴν εὲ ((. παρὰ) τοῖς παλαιοῖς (6!.). 80. διαπρεπές ἐστιν (61... 

81. πρὸ τῆς Κλυταιμνήστρας. 82. οἰκοιώσομαι. 88. παροιμία 

τὸ τρὶς 8ὃξ βάλλειν ἐπὶ τῶν ἄχρως εὐτυχούντων. 86. παροιμία 

ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀλάλων ἢ ἀντὶ τοῦ βάρος ἐπίκειται ἢ φοβοῦμαι »»"ὰ 

ἐπικεισομένην μοι. 89. τὴν μοιχείαν τῆς Κλυταιμνήστρας -" ). 

40. δεκατὸν μὲν ἔτος: ὃ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐχ χώλων σ Ἵ β 

ὧν τὰ μὲν ξδ΄ ἀναπαιστιχὰ δέμετρα ἀκατάληχτα καὶ ϑαθόμενΝν, 

ἤτοι ἐφϑημιμερῆ καὶ μονόμετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς. ἑτέραν ὁπό 

ϑεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξε. καί εἰσι τὰ ἑξῆς χῶλα ἀναπαιστιχὰ 

πενϑημιμερῇ καὶ ἐφϑημιμερὴ καὶ δίμετρα ἀκατάληκτά ἐψῚ χαὶ Ε 

νόμετρα ξδ΄. ἑξῆς δὲ εἰς ἑτέραν ὑπόϑεσιν μεταβὰς νῷ χήρα “ 

τρῳ ἐχρήσατο. καί εἰσι τὰ ἑξῆς χῶλα χοριαμβικὰ έ ειρα μιν 

ληκτικὰ, ἤτοι ἐφϑημιμερῆῇ, καὶ ἀκατάληχτα χαὲ ὭΡΜΩΝ καὶ πεν α Γ 

μιμερῆ, καὶ τρίμετρα βραχυχατάληκτα καὶ χαταληῃχτεχᾶ ρὸ ε ἐγ Ξε 

λευταῖον »γαέας μονόφρουρον ἔρχοξφά. -- ἀφ᾽ οὗ ((6!].). τα 

48. 51. 68). μονόμετρον (61.). 48. βοήσαντες (61.). τ Ἢ 

χῶς. κοινῶς ἄρην (6].). 49. ἐχπατίοις λεχέων ἀντὶ τοῦ ἔξω 

τῆς αὐτῶν οἰχίας. 50. αἰχμαλώτων (61}.). 52. ἀντὶ τοῦ κνεορῇ 

μενοι (61.). 58. τῶν αἰχμαλώτων (6}.). δ6. ὃ ὄρειος ( ): 

68. ὑπὲρ τῶν μετοικισϑέντων νεοσσῶν πέμπει τοίς ρνάρνν καὶ 

μετοικίσασιν αὐτοὺς ὕστερον τιμωρίαν. 66. πρὸ τῆς ἁλώσεως 

(61... 66. δόρατος (61). 72. βλάβην ἔχοντες ἀντὶ πνν ἡ πὰ 

--- γήρᾳ (61. 19. κόμης (61.). 80. μεν ρει, ( ὶ Ἂν ᾿ το 

ὡσανεὶ ὄναρ ὃ γέρων. 81. ἤγουν δὲ ἐπιστολῆς ϑυσίαν πεμπε 

(61.). 91. ϑυσέαις (6}.). --- λάμπουσι (61.). Ἐεβ πἴβοσο 

(61.. --- τοῦ ἐλαίου (61.). Απηίθ 96: σχοτεινῶ. 99. ἐραπευτής 

(61... 101. πραέα (61].). 102. ἀποσοβεῖ (6].). 104. εἰν 

εἰμε εἰπεῖν τὸ συμβὰν αὐτοῖς σημεῖον ἀξιοῦσι (. ἐξιοῦσὴ τὸ ᾿ 

ὅδιον ἀντὶ τοῦ ἐνδοξότατον. --- τὸ ἐν τῇ ὁδῷ ὀφϑέν (61.. 117. 

εἶδος ἀετοῦ (6].). 118. ἐγγύς (61.). : 120. ἤτοις (. ετρ ως 

βασιλείοις. 122. πολύτοκον ((6}}.). -- τούτων λαγωῶν γέναν ο πὰ 

(61). 128. ἰαμβικὸν δέμετρον (61). 136. ὁ Κάλχας ων : Ξ 6. 

χκρατήμασι (6}.) 128. ἤγουν εἰκόνισεν εἶναι τοὺς δύο ετοὺς καρ 

δύο Ἀτρείδας. -- ἀετούς (61]}.). 180. τὸ τέρας ἑρμηνεύων ; } ᾿ 

184. δημόσια (6}].). 139. στρατῷ κυχλωϑὲν (61. κοφλα -" 

τρον ἰαμβικόν (6}.). 160. οὐ φοβουμένην τὸν ἄνδρα ( ). 226. 
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ἐπιϑυμητικῶς (61.) 264. σύναπτε τὸ προχαιρέτω εἰς τὸ προχλύεν. 
210. εἴσϑεσις διπλῆς ἀμοιβαίας συνεχοῦς καὶ μονοστροφικῆς. οἱ δὲ 
στέχοι εἶσιν ἰαμβικοὺὶ τρῴμετροι ἀκατάληκτοι ςζ΄, ὧν τελευταῖος 
»χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνωνκ. 281. ὄντως (61). 
281. νυσταζούσης ((}.). 288. χούφη (61].). 295. ὄρος Πήμνου 
ἐν ᾧ ἐτιμᾶτο ὃ “Ἑρμῆς (61... 801. ὄρος Εὐβοίας (61... 805. ὄρος. 
807. σωρόν (61].). 918. χόλπος ((].. 821. ὄρος Ἄργους (6!].). 

828, οὐ ξένον, ἀλλὰ συγγενές (61].). 827. χοινὴ (5011. συλλαβῇ) 
ΒΌΡΘΙ τοι (οὔτον). 884. δηΐθ γΘΥΒΌΠ: λεέπεει τὸ ὡς. 867. ὦ ζεῦ 
βασιλεῦ: ὃ παρὼν γορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ρὴς΄. ὧν τὰ πρῶτα 
ιβ΄ ἀναπαιστικχὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἑφϑη- 
μιμερῇ" τὰ δὲ ἑξῆς ρκχδ΄ γοριαμβικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ κατα- 
ληκτικά. ἤτοι ἐφϑημιμερῇ καὶ πενϑθημιμερῇ καὶ ἡμιόλ(ια), καὶ τρέμε- 
τρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ὧν τελευτί(αζον)" »γυναικο- 

γήρυτον ὅλυται κλέοςςκ. 878. δέκτυον (61... 887. συνέζησις (61].). 

888. συνέζησις (6}].). --- φλυαρούντων (61... 406. καχέαν (61].). 

421. πολύτιμος (61.). 427. ἀπορίαις (6... 484. φεῦδος (61... 
494. εἴσϑεσις διπλῆς μονοστροφικῇς καὶ συνεχοῦς. οἱ δὲ στέχοι εἰ- 

σὶν ἰαμβικοὶὲ τρίμετροι ἀκατάληκτοι ρᾳβ΄, ὧν τελευταῖος ντοσαῦτ᾽ 
ἀκούσας ἔσϑε τἀληϑῇ κλύωνςκ. 4971. ἠπάτησε (61... 617. ἤγουν 
ἀπόμαχος (61.). ὅ18. τοὺς ἅμα ἕνὲ τόπῳ ἱδρυμένους. 619. 
βοηϑόν (61... 524. οἱ εἰς ἀνατολὴν δρῶντες (6}.). 681. σπάϑῃ 

(61.). 540. τοῦ ῥύσασϑαι τοὺς Τρῶας (61... 541. ἐϑέρισεν 
(61... 642. τὸν μισϑὸν τῆς ἁμαρτέας. 5661. σπανέους (6!)). 

6609. βαρύν (61... ὄὅδ8. γαέξρω ἐν τῷ μὴ ἀντιλέγειν (61... δ9Ι1. 
μεταδιδόναι μοε τῆς γαρᾶς (61... 598. χοινή (υἱ 827). θ46. 
ἑξορισϑέντας (61... 686. ὃ παρὼν γορὸς συνέστηκεν ἐκ χώλων 

ρκχζ΄, ὧν τὰ μὲν ρ΄ εἰσὲ γοριαμβικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ κατα- 
ληχτικὰ ἤτοι ἐφρϑημιμερῇ, πενθημιμερῇ καὶ ἡμιόλια, καὶ τρέμετρα 
βραχυχατάληκτα καὶ χκαταληχτικά. ἑξξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἑτέραν 
ὑπόϑεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξε. καέ εἰσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαι- 
στικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἤτοι ἐφθϑημιμερῇ, καὶ 
μονόμετρα κζ΄, ὧν τελευταῖον »πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶνκ. 7140. 
λίαν κεκοσμημένον (61].). 118. χῶλα ρ΄. 8Β80Ι1. εἴσϑεσις διπλῆς 
μονοστροφικῆς τε καὶ συνεχοῦς. οἱ δὲ στέχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρέμε- 
τροι ἀκατάληκτοι ρξε΄. ὧν τελευταῖος »μέλοι δέ σοι τοι τῶνπερ ἂν 
μέλλῃς τελεῖνκ. 907. προσηκόντως (6].. 910. χκαλλώπιζε (61].). 
917. δὲ ὧν οἱ πόδες δηλονότι καλλωπίέζονται. 966. ὃ παρὼν χο- 
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»ἭἌ 

ρὸς συνίσταται ἐκ χώλων χοριαμβικῶν ξ ὧν τὰ μέν ἐστι δίμετρα 

ἀχατάληχτα, τὰ δὲ καταληχτικὰ ἤτοι ἐφθϑημιμερῆ. τὰ δὲ πενϑημι- 

μερῆ καὶ ἡμιόλια καὶ τρίλετρα βραχυκατάληκτα ὧν τελευταῖον »ξω- 

πυρουμένας φρενόςκε. 1019. εἔσϑεσις διπλῆς οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν 

ἰαμβικοὶ τρέμετροι ἀκατάληκτοι λζ΄, ὧν τελευταῖος νξκοῦσ᾽ ἀνάγκη 

τῇδε καένισον ζυγόνκ. 1046. βαρβάρῳ (61].). 1066. ὀτοτοτοὶ: 

εἴσϑεσις διπλῆς ἀμοιβαίας τὰς περιόδους (δἀθ μονοστροφικὰς) καὶ 

συνεχεῖς ἔχουσα. εἰσὶ δὲ οἱ μὲν τοῦ χοροῦ στέχοι ἰαμβικοὶ τρέμε- 

τροι ἀκατάληκτοι, τὰ δὲ τοῦ ἑτέρου προσώπου κῶλα ἀντισπαστικά. 

ἔοιχε δὲ ταῦτα στροφῇ καὶ ἀντιστροφῇ. καὶ εἰσὶ τῆς μὲν στροφῆς 

κῶλα β΄, ὧν τὸ α΄ ἡμιόλιον, τὸ δὲ β΄ πενϑημιμερές. ὁμοίως καὶ 

τῆς ἀντιστροφῆς τὰ αὐτὰ γάρ εἰσι χῶλα. ἔχουσι δὲ καὶ τοὺς πό- 

δας πεντασυλλάβους. 1064. ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα κῶλα γ΄, ὧν 

τὸ α΄ πενϑημιμερές, τὸ β΄ δέμετρον ἀκατάληκτον, τὸ γ΄ ἰαμβικὸς 

στέχος τρέμετρος ἀκατάληκτος. 1069. ἀντιστροφὴ ἔχουσα κῶλα 

γ΄ ὅμοια τοῖς τῆς στροφῆς. 1016. ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα κῶλα 

γ΄, ὧν τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν τρέμετρον βραχυκατάληκτον, τὸ β΄ δέίμε- 

τρον ἀκατάληκτον. ἔχουσι δὲ πεντασυλλάβους πόδας. τὸ δὲ γ΄ 

ἰαμβικὸς τρέμετρος ἀκατάληκτος. 1016. ἀγχόναε (6}.). 1080. 

ἀντιστροφὴ ἑτέρα ἔχουσα κῶλα γ΄ ὅμοια τοῖς τῆς στροφῆς. 1086. 

ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα κῶλα ε΄, ὧν τὸ πρῶτον ἀντισπαστικὸν δέμε- 

τρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ δέμετρον καταληκτικόν, ἤτοι ἐφϑημεμε- 

ρές. τὸ γ΄ ἰαμβικὸς τρέμετρος ἀκατάληκτος. τὸ δ΄ ἀντισπαστικὸν 

τρέμετρον καταληκτιχόν. τὸ δὲ ε΄ πενϑημιμερές. ἔχουσι δὲ τοὺς 

πόδας πεντασυλλάβους. 1089. τὸν Ὀρέστην λέγει. 1092. τὰ 

περὶ θυέστου. 1098. ἑτέρα ἀντιστροφὴ ἔχουσα κῶλα ε΄ ὅμοια 

τοῖς τῆς στροφῆς. 1101. ἐντεῦϑεν ἑτέρως ἐσχημάτισε τὸ μέτρον 

καὶ προέϑηκε τῆς στροφῆς χῶλόν τι τὸ ὃ ἔ. τὰ δὲ ἑξῆς κῶλά εἰσι 

ε΄, ὧν τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν δέμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ δέμε- 

τρον καταληχτικὸν ἤτοι ἑφϑημιμερές, τὸ γ΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον, τὸ 

δ΄ ὅμοιον τῷ α΄, τὸ δὲ ε΄ τρέμετρον καταληκχτικὸν, ἀντισπαστικὸν 

καὶ αὐτό. ἔχουσι δὲ καὶ πεντασυλλάβους πόδας. 1108. ἣ στροφὴ 

αὕτη τοῦ χοροῦ κώλων ἐστὲ ς΄. ὧν οἱ πρῶτοι β΄ ἰαμβικοὶ τρέμετροι, 

τὸ γ΄ καὶ δ΄ ἀντισπαστικὸν τρέίμετρον καταληκτιχὸν, τὸ ε΄ δέμετρον 

ὑπερκατάληκτον, τὸ δὲ ς΄ ἑφϑημιμερές. ἔχουσι δὲ καὶ πεντασυλλά- 

βους πόδας. -- λέγεις (6].). 1112. συμπληροῦται (61... 1116. 

ἀντιστροφή ἐστιν αὕτη τῆς ῥηθείσης στροφῆς καὶ ἔχει κῶλα ἰσόμε- 

τρα ἐκείνῃ ε΄. 1122. τῆς τοῦ χοροῦ στροφῆς αὕτη ἐστὶν ἀντι- 

ν 

ΑΘΑΜΈΜΝΟΝ. 839 

"ΑΝ ἢ » -. -“ ,- 

Ὲ Ἣν κολμοενι κῶλα ἌΦΑ Κι: 1129. στροφὴ ἑτέρα χώλων ξε΄, 

ΕΥΒΆΒΥΨ γυθς Ὁ β΄ δέμετρον ὑπερχατάληκτον ἀντισπαστι- πάρα 
ἀντισπαστιχῶν, ὧν τὰ 

α΄ μόγρφόθ χε 3 ἀὐξονή υ Μ
Ν χορθὰ κώλων »» 

μιμερὲς, τὸ γ΄ δέμετρον βἰβενΑν πόδια ἐβο ψῤφχράρον κει, λους β΄ πενϑη- 

τὴ ε΄ ὅμοιον τῷ α΄, τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ β΄ τρίμετρον καταληκτιχὸν, 

ἄνω στροφῆς ῥκδχϑὰ ὁμοέων ε΄ οι ἜΑ ἀρτερορὰ τῆς 

τοῦ χοροῦ στροφῆς κώλων ὃ οὐδὸς , ἊΣ ἀντσρῃ ἑτέρα. τῇς 

λων ς΄ ποδμῆα, ὧν κῶν ναρ 4’ Ἂ ὩΣ Ρ ̓ στροφὴ κώ- 

γ΄ τρῴετρον βραχυκατάληκτον, τὸ δ΄ βὐε ἐρρυσε: δευδδμννια ᾿ 

ς΄ ὅμοια τῷ πρώτῳ. εἰὰν, ἐπ πῆρες ΨΝον ἘΠ᾿ ἜΘῊΝ τὸ 

ἀντισπαστικῶν, ὧν τὸ α΄ δέμετρον ῥιε Ἀπλκο, τῶν χρρϑ
δαν 8’ 

ρῥὲς, τὸ γ΄ τρέμετρον καταληκτικὸν ε δ' μοιῆρσεὶ χῇ β ὄρϑημιμν 

κέ. δ, ἀραὰτοκδὰ μὔλ, ὅδα, ὁμόρους δῷ εἰ πεμϑημρων. 

1172. ἀντιστροφὴ τοῦ γοροῦ "πὰ ι τροφῆς χώλων ὁμοίων ς΄. 

διπλῆς “ιν ρα ΝΘ ΘΒε 1171. εἴσϑεσις 
λῆς μονοστροφιχῆς χαὲ συνεχοῦς. οὗ δὲ στέχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ 

τρῴμετροι ἀκατάληκτοι ρμϑ΄, ὧν τελευταῖος »καὶ ταῦτ᾽ ἐχεό Γ᾿ 

λον οἰχτεζρω πολύ«. μετὰ δὲ τὸν ἡς΄ χῶλον ἐ ἀότ νᾶρος δῶν 

ἀκατάλῃηκτον. μετὰ δὲ τὸν μ᾿ ἀτρὰ ἀμ ον ἰαμβικὸν δέμετρον 

δ τὸ ας ταις, ἦμεν μρύμαψος κατε 
0 7 ΄ 

ληκτον. 1164. συνίζησις (61... 1265. Ἀἰοεγρξζοκαν, κυν ἧς τὴ 
1816. δυσχεραίνω (61.). 1819. φιλεοῦμαὲε (6].). 1380. εἴσϑεσις 
χφοῦ ἐπῳδικὴ, διὰ τὸ μετὰ τὴν διπλῆν κεῖσϑαι. τὰ δὲ χῶλά εἰσιν 
ναπαιστιχὰ ιβ΄, ὧν τὸ ς΄ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δέ ἀκατά 

ληκτα χαὶ καταληῃχτικὰ ἥτοι ΝΥΝ κως Ἂ ον ὄραρδος ἡχτικὰ ἥτοι ἑφϑημιμερῆ. 1842. εἴσϑεσις διπλῆς 
ἐμ αίας καὶ μονοστροφικῆς (περιόδου ἀε]οίαπ))" οὗ δὲ στέχοι εἰσὲν 
ξδ΄, ὧν ὃ β΄ καὶ δ΄ καὶ ε΄ τροχαικοὶ τετράμε τ δ, οὗ τοὐρτθοῆν,, ἐβνωρ ὕρῶν. , τράμετροι καταλῃκτικοὶ, οὗ 

ἐ ἰαμβικοὲ τρέμετροι ἀκατάληκτοι, ὧν τελευταῖος »ἔργον ὃ 
χαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔ ἐεξβιτοος μὲν γένναν κι," ἔχεια, 1851 οὐ 1859. χοινή (υἱ 827). 
5 . ἧς ἔσαν φησίν, ὁ ϑάνατος τῆς τυραννίδος. --- - ὡριμοτέρα (510) 
υχκυτέρα (6... ῦ ; , Ἐ " μὴ ΕΒ. 1406. στροψὴ χοροῦ ἐκ κώλων ἀντισπαστικῶν 
,νὧντ ἔμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ τρέμετ, ΐ μία βεν ὀέρεῥα " ρχατάληκτον, ὸ β τρέμετρον βραχυκατάλη- 

: " ρίμετρον χαταληχτιχὸν, τὸ δ΄ ὅμοιον, τὸ ε΄ ὅμοιον 
412. πῃ τρέμετροι ἀκατάληκτοι στέχοι εδ΄. 1416 πὐυδωνῶς 

των (6... ὴ ἔ λα ε΄ ὅ , - ὃ 1. 1420. ἀντιστροφὴ ἔχουσα χῶλα ε΄ ὅμοια τοῖς τῆς στρο- 
φῆς μον αονορυειρβι ἃ 1482. ἰαμβικοὶ τρέμετροι ἀκατάληκτοι στέ 
͵γοι Ἶ ὡ ΄, ΄ Ἰ τρ χοι ιξ 1448. τὴν ἐχ περιουσίας τρυφήν (6].). 1449. εἴσ- 

. 29» 

χκατάληκτον. μετὰ δὲ τὸν ρ 
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ϑεσις διπλῆς μονοστρόφως (1. μονοστρόφους) ἔχουσα τὰς περιόδους" 

οὗ γὰρ ἔχει ἀντιστροφάς. καὶ εἰσὶ τοῦ μὲν χοροῦ τὰ κῶλα χοριαμ- 

βικὰ, τοῦ δὲ ἑτέρου προσώπου ἀναπαιστικά. εἰσὶ δὲ τῆς παρούσης 

στροφῆς κῶλα χοριαμβικὰ ιδ΄ δέμετρα καὶ τρέμετρα καταληκχτικὰ 

χαὶ βραχυκατάληκτα καὶ ἀκατάληχτα. μετὰ δὲ τὸ ζ ́ κώλου τμῆμα 

τὸ ἰώ. 1468. ἀναπαιστικὰ κῶλα ς΄, ὧν τὸ β΄ μὲν μονόμετρον, 

τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληχκτα, τὸ δὲ ς΄ ἐφϑημιμερές. 1464. 

μονόμετρον (6}.). 1469. στροφὴ ἑτέρα κώλων γοριαμβικῶν ζ΄. 

εἰσὶ δὲ τὰ μὲν δέμετρα, τὰ δὲ τρέμετρα καταληχτικὰ καὶ βραχυκα- 

τάληκτα καὶ ἀκατάληκτα. 1410. ἀναπαιστικὰ ὅμοια τοῖς προρρη- 

ϑεῖσιν ξξςξ,. 1482. ἑτέρα στροφὴ κώλων χοριαμβικῶν ιε΄. εἰσὶ δὲ 

τὰ μὲν δέμετρα, τὰ δὲ τρέμετρα καταληχτικὰ καὶ βραχυκατάληκτα 

καὶ ἀχατάληχτα, τὰ δὲ ἡμιόλια. μετὰ δὲ τὸν η΄ καὶ ιβ΄ κώλων 

τμήματα. 1498. ἀναπαιστικὰ χῶλα η΄, ὧν τὸ β΄ καὶ ζ΄ μονόμε- 

τρα, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ η΄ ἐφϑημιμερές. 106. 

στροφὴ ἑτέρων (1. ἑτέρα) κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηθεῖσι χοριαμβικῶν 

οὶ 1614. ἀναπαιστικὰ κῶλα ζ΄, ὧν τὸ β' μὲν καὶ ζ΄ ἔφϑημε- 

μερὲς, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληκτα, ὧν προτέϑεταε κῶλον ἰαμ- 

βικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον. 1522. ἀναπαιστικὰ κῶλα ϑ'΄, 

ὧν τὸ β΄ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ 

ϑ' ἐφϑημιμερές. 1582. στροφὴ ἑτέρα κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηϑεῖσι 

χοριαμβικῶν ζ. 1689. ἀναπαιστικὰ κῶλα ε΄, ὧν τὸ α΄, τὸ γ΄ καὶ 

τὸ ς΄ καὶ τὸ ϑ' μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληχτα, τὸ δὲ ε΄ 

ἐφϑημιμερές. 1641. χοριαμβικὰ χῶλα ὅμοια τοῖς ῥηδθεῖσι δ΄. 

1660. ἀναπαιστικὰ χῶλα ϑ', ὧν τὸ γ΄, τὸ ς΄ καὶ τὸ η΄ μονόμετρα, 

τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληχτα, τὸ δὲ ϑ΄ ἐφϑημιμερές. 1659. 

ἑτέρα στροφὴ κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηθεῖσι ζ΄. ἔοικε δὲ ἀντιστροφὴ 

εἶναι τῆς στροφῆς ἧς ἡ ἀρχὴ »ἀμηχανῶε. ὅμοια γὰρ ἔχει τὰ κῶλα. 

1666. ἀναπαιστικὰ κῶλα ε΄, ὧν τὸ β' μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δέ- 

μετρα ἀκατάληχτα, τὸ δὲ ε΄ ἐφϑημιμερές. 1661. μονόμετρον 

(61... 1511. εἴσϑεσις διπλῆς μονοστροφιχῇῆς καὶ συνεχοῦς. οἵ 

δὲ στέχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρέμετροι ἀκατάληκτοι οβ΄. ὧν τελευταῖος 

»ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς. 1614. ἐλεεινόν (6].). 

1644. σοὶ δηλονότι ((]. ΒΌΡ6Υ σὸν). 1049. εἴσϑεσις διπλῆς συ- 

νεχοῦς ἐν ἐχϑέσει τοῦ δράματος. οἱ δὲ στέχοι εἰσὶ τροχαΐχοι κε΄, 

ὧν οἱ χγ΄ τετράμετροι καταληχτιχοὶ, οἱ δὲ ἐν τῷ τέλει β΄ τρέμετροι 

ὑπερκατάληκτοι. 1668. τὸν οἰωνὸν δηλονότι. 

ΛΕΒΟΙΥΠΙ ΟΠ ΘΕΡΗΘΕΘΕ, 



0Ρ. Ἑρμῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ" 

Ὁ Ἃ 2 “- Κζ Ἁ ΄ 

ἤχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε χαὶ χατέρχομαι 

Ἔ “ Ἔ Ἕ Ἕ ἝἜ 

τύμβου δ᾽ ἐπ’ ὄχϑῳ τῷδε κηρύσσω πατρὶ 

χλύειν, ἀχοῦσαι 

Ἄ ΕἼ ψ ᾿ " Ψ 

᾿Ι ’ ΄ 

πλόχαμον ᾿Ινάχῳ ϑρεπτήριον, 
Ὰ Ὁ. ἢ } ἤ , 

τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενϑητήριον 

“Ἑ Ἅ ἝἜ Ἂ Ἕ Ἑ 

) ᾿ , Υ , Υ ᾽ 

οὐ γὰρ παρὼν ᾧμωξα σόν, πάτερ, μόρον 

3 ᾽ , ΨΨ ) 2 “-᾿ “Ὁ 

οὐδ᾽ ἐξέτεινα γεῖρ᾽ ἐπ᾿ ἐχφορᾷ νεχροῦ 

Ἕ Ἔ Ἕ Ἔ Ἂ Ἕ 

’ ΒΝ , , ". ΣῪ ἃ ͵ 

τέ γρῆμα λεύσσω: τίς ποϑ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις 

στείχει γυναιχῶν φάρεσιν μελαγχέμοις 

πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορᾷ προσειχάσω; 

πότερα δόμοισι πῆμα προσχυρεῖ νέον; 

ἢ πατρὶ τὠμῷ τάσδ᾽ ἐπειχάσας τύχω 

χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα; 

οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο" χαὶ γὰρ ᾿Πλέχτραν δοχῶ 

στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένϑει λυγρῷ 

12. χοσμηϑεῖσα. 18. ἀντὶ τοῦ πῆμα νέον (προσεγγίζει 6Χ 

Ηδβυοῖ. προσκχυρεῖ" προσεγγίζει δα ϊν 1 ΕἾὟΘ.). 

Χοηφόροι ἴπ ϑυμηπιο πηϑγρ. ΒΟΥ ρ510 ΤΩ]. 1 --- 5 Βυρριουϊὶ Οδαΐοῦ 

οχ Ατἱβίορῃ. Βδη. 1126 -- ῶ8 (1198, 11625ᾳ.), 1172 54. 6. 1 βυΡρὈ]6- 

γἱλ βίδη]ο ΟΧ 5680]. Ρὶπᾶ. Ῥγί. ΙΥ͂ 146. 8. 9 ρῥγοίυς Ὀιπᾶοτ οΧχ 

5001. ΕῸΣ. ΑΙο. 7608 οοᾶ. γαί. 909. 9. ἐχφορᾷ Ὀϊπᾶοτῖ: ἐχφορὰν 

οοὔοχ. 16. μειλίγματα ΟΑβδυθοπαβ: μειλίμασιν Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙ 

πρέπουσαν. ὦ Ζεῦ, δός με τίσασϑαι μόρον 

πατρός, γενοῦ δὲ σύμμαχος ϑέλων ἐμοί. 

Πυλάδη, σταϑῶμεν ἐχποδών, ὡς ἂν σαφῶς 

μάϑω γυναιχῶν ἥτις ἦδε προστροπή. 

οἱν. 1. ΧΟ. ἰαλτὸς ἐχ δόμων ἔβην 

χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι σὺν χόπῳ. 

πρέπει παρηὶς φοίνισσ᾽ ἀμυγμοῖς " 

ὄνυχος ἄλοχι νεοτόμῳ᾽" 

(δι᾿ αἰῶνος δ᾽ ἰυγμοῖσι βόσχεται χέαρ)" 

λινοφϑόροι δ᾽ ὑφασμάτων 

λαχίδες ἔφλαδον ὑπ᾽ ἄλγεσιν 

πρόστερνοι στολμοὶ 

πέπλων ἀγελάστοις 

ξυμφοραῖς πεπληγμένων. 

απέϊϑέν. 1. τορὸς γὰρ Φοῖβος ὀρϑόϑριξ 

δόμων ὀνειρόμαντις ἐξ ὕπνου κότον 

21. ἑχέτις πρόσοδος (6}].). 92. ὑπὸ Κλυταιμήστρας πεμ- 

φϑεῖσα. »ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης (ΒΠοπι. ξ 18). 428. ἀντὶ τοῦ 

χοπετῷ (61... -- ὅπως ἐναγίζουσα κόφωμαι καὶ ϑρηνήσω. 24. 

διαφαΐίνεται (61}.). 25. αὔλακι, τομῇ. 926. ἀντὶ τοῦ τρέφομαι 

τῷ ϑρήνῳ (61}.)). 91. τὰ λίνα διαφϑεέρουσαι. --- τὸ ἑξῆς, οἱ δὲ 

στολισμοὲ τῶν ὑφασμάτων πρὸς τοῖς στέρνοις λινοφϑόροι λακέδες 

ἐρράγησαν. 28. ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῶν κοπετῶν (61].). 82. σα- 

φής. --- ὀρϑοῦσϑαι ποιῶν τὰς τρέχας. 88. δι ὀνείρων τοῖς δό- 

μοις μαντευόμενος. --- ἀντὶ τοῦ δι ὕπνου. 

90. ἐχποδών ϑίδηϊου : ἐχποδῶν Μ. 22. Θομουὶ ποίδιη Ομ δὶ Μ, 

ἑαλτὸς Τυτποῦυβ: ἕαλτος Μ. ἔβην ΒοΡοΥίΟ] 15, ἱπ Μ πῦπὸ ἰῃ διβοὶβθα 

οἱ τοβδίδ τηϑιηθγᾶπδ πἰμὶ} ἴοσγο πἰδὶ ἔ... 9 ἀἰβρίοἰξαν, ἔπ1886. δαΐθτα νἱὰ6- 

(ας ἔβην ροϊίι8 αυδπι ἔβη. ἔβαν Ὀἰηογί. 28. σὺν χόπῳ Ιδ00Ὁ: 

συνχύπτωι ΘΟΥΥ. ΟΧ συγχύυκωι Μ. 24, παρῇσι Ἡοττηδπη, φοινέαις (φοι- 

νέοις ΒΟΒΒΌΔΟΙ) ἄμυγμός Οοπϊηρίοῃ. 26. δ᾽ ἰυγμοῖσι ΟΔΕΪΟΓΡ: διοιγ- 

μοῖσι Μ. 98, ἄλγεσιν Ἐπ. Μαρπ. Ρ. 408, 47: ἄλγεσι Μ. 29. πρόσ- 

στελνοι Μ,, “ρ᾽ ϑυρτγα ἀ 501. πι. 82. τορὸς δὲ ΤιΔΟΠΙΉ8ΠΗ. 

ΟΗΟΕΒΡΒΟΒΟΘΕ. 

πνέων ἀωρόνυχτον ἀμβόαμα 

μυχόϑεν ἔλαχε περὶ φόβῳ, 

γυναιχείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων. 

χριταὶ δὲ τῶνδ᾽ ὀνειράτων 

ϑεόϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι 

μέμφεσϑαι τοὺς γᾶς 

νέρϑεν περιϑύμως 

τοῖς χτανοῦσί τ᾽ ἐγχοτεῖν. 

τοιάνδε γάριν ἀχάριτον ἀπότροπον χαχῶν, 

ἰὼ γαῖα μαῖα, 

μωμένα μ' ἰάλλει 

δύσϑεος γυνά: (φοβοῦ- 

μαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐχβαλεῖν)" 

τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδῳ; 

ἰὼ πάνοιζυς ἑστία, 

ἐὼ χατασχαφαὶ δόμων. 

84. χατὰ τὸ μεσονύχτιον (61].). 8. ἐκ τῶν τῆς καρδίας 

μυχῶν. -- περισσῶς τῷ φόβῳ. --- ἀναλακεῖν καὶ βοῆσαι τὴν Κλυ- 

ταιμήστραν ἐποίησεν ὃ σαφὴς φόβος, δι᾽ ὀνείρων μαντευόμενος. 86. 

γυναικέοισιν ἐν δώ(μασινγ): οἱονεὶ τοῖς ἐστερημένοις τοῦ κουριδέου 

ἀνδρός. 88. ἀληϑεῖς, ϑεοφόρητοι (6}.). --- ὑπέγγυοι: τὴν ἀπό- 

φασιν ἐγγυώμενοι, ἢ ἐκ ϑεῶν ἠσφαλισμένοι τὴν μαντείαν. 40. 

ὑπερβαλλόντως (ὑπερβαλόντως τ). 42. τοῖς ὀργιζομένοις νεχροῖς 

ἄχαριν. ἤ, ἐμοὶ ἀηδῶς ὑπηρετούσῃ αὐτῷ (αὐτῇ ΟΡθτΑΙΟΙ). 48. 

ὦ γῇ μήτηρ. τοῦτο δὲ διὰ μέσου ἀναπεφρώνηται. 44. ζητοῦσα. 

45. δεῖ νοεῖν ὅτι τὸ νδύσϑεος γυνάςε ἠρέμα πως ἐφϑέγξατο. διό φησι͵ 

φοβοῦμαι γὰρ ἔπος τόδ᾽ ἐκβάλλειν. 

86. ἔλαχε Μ, “χε΄ ΒΌΡΘΙ χε 807. Τῇ. 86. γυναιχίοισιν Μ. πιτνῶν 

Μ. 87. δὲ δὐάϊαϊς Αὐπδι άπ. 838. ἔλαχον Τυσπθῦαβ: ἔλαχον Μ. 

42. ἀχάριτον ἘἸΤΆΒΙΘΥ: ἄχαριν Μ. 44. μ᾽ ἰάλλει Ῥαυν: μιλλεῖ Μ. 

460. ἐχβαλεῖν ἸΔοοῦ: ἐχβάλλειν Μ. 41. λύτρον Οδμίοῦ: λυγρὸν Μ. 

πέδοι Ὀϊπαοτγί, 48. πάνοιξυς ΤιΟΌΘΟ0Κ: πανοϊξζὺσ Μ. 



ΛΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἀνήλιοι, βροτοστυγεῖς 

δνόφοι καλύπτουσι δόμους 

δεσποτῶν ϑανάτοισι. 

σέβας δ᾽ ἄμαχον, ἀδάματον, ἀπόλεμον τὸ πρὶν 

δὲ ὥτων φρενός τε 

δαμίας περαῖνον 

νῦν ἀφίσταται. φοβεῖ- 

ται δέ τις τόδ᾽ εὐτυχεῖν 

(τὸ δ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεός τε χαὶ ϑεοῦ πλέον)" 

ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοπεῖ δέχας 

ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει, 

τὰ δ᾽ ἐν μεταιγμέῳ σχότου 

μένει χρονέζοντ᾽ ἄχη βρύει" 

δῆμοι, νῦν εἰς φόβον ἐτράπη. ἐκεῖνον γὰρ ἠδοῦντ 

δὲ φοβοῦνται ὡς τύραννον διατελούμενον. 64. φιλοῦντες γὰρ αὐτὸν 

οὐδὲ ἀκούειν ἠνείχοντο χατ᾽ αὐτοῦ. 56. τῆς δημοσίας, τῆς τοῦ 

δήμου (61.). δθ54. ἀντὲ τοῦ ἕκαστος φοβεῖται φϑέγξασϑαι. ὅ8. 

γνωμιχῶς. 69. ἡ δὲ τῆς δίκης ῥοπὴ τοὺς μὲν ἐπισκοπεῖ ταχέως 

καὶ ἀμύνεται, ἄλλοις δὲ ἐν ἀμφιβόλῳ ἐᾷ τὴν τιμωρίαν, οὖκ ἀϑρόως 

αὐτοὺς ἀμυνομένη, ὥστε τοὺς ἠδικημένους ὑπ᾿ αὐτῶν λυπεῖσϑαι" 

ἄλλους δὲ σχότος καλύπτει, ὡς μηδ᾽ ὁρᾶσϑαι ὑπ᾿ αὐτῆς. ὅμως ὃ 

φόνος πέπηγεν καὶ οὐ διαρρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπέξεισιν ἑαυτόν. 600. ἀντὲ 

τοῦ τοὺς μέν (6}].). - φανερῶς. 61. ὅσα δὲ ὑπερτίϑεται, ταῦτα 

»νσύν τε μεγάλῳ ἀπέτισανε (Ἠοπι. 4 101). 602. ἀνϑεῖ. 

δῶ. δεσποτῶμ Μ. 58. ἀδάματον ΗΥΠΙΔΠΗ: ἀδάμαντον Μ. 54. 

ὠτῶν Μ, ὥτων τι. φρενός ψιοιοτίαβ: φρένες Μ. δῦ. περαῖνον ἴο- 

μ 

οἷ τὶ ΟΧ πυκριυανον. 66. ἀφίσταται Μ, μ ΒΌΡΘΥΒΟΥΙ. ΤΏ. δ1. τις 

τόδ᾽ Μαυβρτανίαδ: τισ᾽ τὸ δ᾽ Μ. ρ8. τόδ᾽ ἐν βροτοῖσι ΟΟΥΤ. ΟΧ τόδ᾽ 

ἐμβροτοῖσι Μ. 59. δίχας ὁχ 5600]. ΤυγπθΌαβ: δίχαν Μ. 60. τοὺς 

Τυτποῦυβ: τοῖσ Μ. 62. ἄχει οοττ. ἱῃ ἄχη Μ. χρονίζοντας ἄγη Ὀϊη- 

ἀοτί. βρύει ἀοϊονῖε Ηθττηᾶπηῃ. 

Γ(ΟΗΟΚΡΗΟΒΟΕ. 

τοὺς δ᾽ ἄχραντος ἔχεε νύξ. 

δὲ αἵματ᾽ ἔχποϑεν ὑπὸ γϑονὸς τροφοῦ 

τίτας φόνος πέπηγεν οὐ διαρρύδαν. 

διαλγὴς ἄτη 

διαφέρει τὸν αἴτιον 

παναρχέτας νόσου βρύειν. 

απἰϊείν. ὃ. ϑιχόντι δ᾽ οὔτι νυμφικῶν ἑἐδωλίων 

ἄχος, πόροι τε πάντες ἐχ μιᾶς ὁδοῦ 

βαίνοντες τὸν 

χερομυσῇ φόνον χαϑαί- 

ῥοντες ἰοῦσαν μάταν. 

ὁροά. ἐμοὶ δ᾽ (ἀνάγχαν γὰρ ἀμφέπτολιν 

68. ἀντὶ τοῦ αἰώνιος ϑάνατος. θ4. διὰ τὰ αἵματα (61!.). 

66. ὅ τιμωρός. -- ἀντὲ τοῦ οὐ διαρρέων. 66. ἡ διαιωνέζουσα 

ἄτῃ, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ φόνος. 67. διασπαράσσει (6}.). 68. πα- 

ναρχκέτας: τῆς εἰς πάντα τὸν γρόνον ἀρχούσης αὐτῷ. -- λεέπει τὸ 

ὥστε. --- τοῦτο ὥσπερ ἐπᾳδόμενόν ἐστι. 69. νυμφικῶν ἑδω(λέων): 

τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον λέγει. --- ὥσπερ τῷ ἐπιβάντι νυμφικῆς κλίνης 

οὐκ ἔστιν ἴασις πρὸς ἀναπαρϑένευσιν τῆς κόρης, οὕτως οὐδὲ τῷ φο- 

νεῖ πάρεστε πόρος πρὸς ἄκεσιν τοῦ φόνου. 10. πάντες οἱ ποτα- 

μοὶ εἰς ἕν συνεργόμενοι. 18. ἀντὶ τοῦ τῆς ἐπιούσης αὐτῷ ἄτης. 

Ἀττικῶν δὲ τὸ πρὸς αἰτιατικὴν συντάσσειν, καϑαέρω σε τὸν φόνον" 

τὸ δὲ κοινόν, καϑαῴω σε τοῦ φόνου. 14. τὸ ἑξῆς, ἐμοὶ δὲ πρέ- 

ποντα καὶ ὀφειλόμενά ἐστιν ἀπαργὰς βίου τὰ τῶν βίᾳ με φερομέ- 

νων αἰνέσαι πικρὸν φρενῶν στάγος (στύγος Υὶοϊ.) κρατούσῃ. ἀνάγ- 

κὴν γάρ μοι οἱ ϑεοὶ προσήνεγκαν. --- ἀμφιπτολιν: τὴν ἐκ διαφόρων 

θ4. ἐχποϑένϑ᾽ ϑομαοίΖ, ἔοτί. αἶμ᾽ ἅπαξ ποϑὲν δ᾽. θὅ. διαρρύδαν 

Ποῦ 60Κ: διαρρυδᾶν Μ. 66. δ᾽ ἄτα ϑομαορίζ. Ῥοβὲ 68 μᾶροὶ Μ 

γουθὰ τοὺς δ᾽ ἄχραντος ἔχει νύξ 6 γ. 68 τοροϊία, αυ86 ἀοΙονῖς Ηθδίβ. 

609. ϑιγόντε ϑίορμδηυβ: οἴγοντε Μ. 70. ἀχοσπόροι ΝΜ, ἄχουπόροι τη. 

71. διαίνοντες ΤιΔΟΒΔηη. τὸν ῬΓΟΧΙΠΙΙΟ γϑυβυΐ δααϊ Μ. 72. χερὸ- 

μυσῇ ῬοΙβοῃ: χαιρομυσῆ Μ. 78. μάτην ϑοδιίροῦ: ἄτην Μ, “α' ΒΌΡΟΣ 

ἢ 5801. τη. ἴοτί. φόνον ζῥοαῖσιν) ἠόνησαν ἂν μάταν. 4, ἀμφεπτόλεν 

Μ, ἀμφίπτολεν τη. 

ταν παασκ σ-΄΄-πστ 

] 
᾽ 

Ϊ 

β 
ΝΞ ΞΞΞΣΞ 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

ϑεοὶ προσήνεγχαν" ἐχ γὰρ οἴχων 

πατρῴων δούλιον ἐσᾶγον αἶσαν) 

δίχαια χαὶ μὴ δίχαια, 

πρέποντ᾽ ἀρχὰς βίου 

βίᾳ φερομένων αἰνέσαι, πιχρὸν φρενῶν 

στύγος χρατούσῃ. δαχρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων 

ματαίοισι δεσπόταν 

τύχαις, χρυφαίοις πένϑεσιν παχνουμένη. 

δμῳαὶ γυναῖχες, δωμάτων εὐϑήμονες, 

ἐπεὶ πάρεστε τῆσδε προστροπῆς ἐμοὶ 

πομποί, γένεσϑε τῶνδε σύμβουλοι πέρι" 

τύμβῳ χέουσα τάσδε χηδείους χοὰς 

πῶς εὔφρον᾽ εἴπω, πῶς χατεύξωμαι πατρέ; 

πόλεων ἀνάγκην, ὅ ἐστι πόλεμον (πολεμέων ΟΡογΪΟΚ)" ὡς » ἀμφι- 

μάτορας κόρους« φησὶν ὃ Εὐριπίδης (Απάτοπι. 466). ἐχ διαφόρων 

γὰρ πόλεων ἦσαν οἱ Ἕλληνες. "Ἴ. εἴτε δικαίως, εἴτε μή. ἔστι 

δὲ παροιμέα »δοῦλε, δεσποτῶν ἄκουε καὶ δίκαια καὶ ἄδικακ. 18. 

πρέποντ᾽ ἀρχὰς βίου: πρέποντά μοι ἐστι καὶ ὀφειλόμενα, ἐξότε τοῦ- 
ω 

τον ἐπανήρημαι τὸν βίον, τὰ τῶν πρὸς βίαν κεχτημένων (κεχτημένον 

τι) ἐπαινέσαι, καλυπτούσῃ τὴν κατ᾽ αὐτῶν ἀποστύγησιν καὶ μηδὲ παρ- 

ρησίᾳ τὸν δεσπότην χλαιούσῃ. 81. ἐπὶ ματαίαις τύχαις. 82 

ἄπηπιο 80). τοὔτέστι, μὴ ἐχφαινούσῃ τὸ μῦσος (μῖσος Κιγομποῦ) 

τὸ κατὰ Κλυταιμήστρας. 88. εὐϑήμονες: τοῦὔτέστιν ὑπηρέτιδες 

εὖ τιϑεῖσαι τὰ κατὰ τὸν οἶχον. 86. συγγενικάς (61). 81. 

λείπει λόγον. 

Ἴ6. ἐσαγὸν Μ, ἐσ ἄγον τα. ΠἼ. αἰζοσυτα δέχαια ἀοἰοί Ηοττηᾶπη. 

Ἴ8. ἀπ’ ἀρχᾶς 56}0]., ἕοτί. ἐπ᾽ ἀρχᾶς. 19. πιχρὸν 50})0].: πιαρῶν 

Μ. βίᾳ φρενῶν αἰνέσαι πιχρὸν στύγος Η1, ΑΠΓΘΠΒ. 82. παχνουμένῃ 

ΤυΣηθῦυΒ: παχνουμένην ΝΜ. 88. ρδιδρτδρηυβ ργδθῆχδ ἴῃ Μ. ὁμωαὶ 
ε 

Μ. 84. πάρεσται αἱ νυἱάοίῃν δηΐο ΓΔΒ. Μ. 8. γένέσϑαι Ν. 

86. τύμβῳ χέουσα Τυγποῦθυδ: τύφω (οἶμαι τύμβῳ δάβοτιρδι τη) δὲ χέ- 

ουσα Μ. 87. εὔφρων Μ, εὕφρον᾽ τι. χατεύξωμαι Τυχηθῦι8: χατεῦ- 

ἔξομαι Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΘΒΟΕ. 

πότερα λέγουσα παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν 

γυναικὸς ἀνδρέ, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα; 

τῶνδ᾽ οὐ πάρεστι ϑάρσος, οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ 

γέουσα τόνδε πέλανον ἐν τύμβῳ πατρός. 

ἢ τοῦτο φάσχω τοὔπος, ὡς νόμος βροτοῖς 
» ᾽ 3 « - 4 Υ̓ 

ἔστ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε 

στέφη, δό ῦ ὧν ἐπαξίαν; φη, δόσιν γε τῶν χαχῶν ἐπαξίαν; 

ἢ σῖγ᾽ ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο 

πατήρ, τάδ᾽ ἐχγέασα, γάποτον χύσω, 

στείγω, χαϑάρμαϑ᾽ ὥς τις ἐχπέμψας πάλιν 

διχοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασιν ; 

τῇσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, ὦ φέλαι, μεταέτιαι" 
Χ Ἁ Ψ 2 , »»Ἡ 

χοινὸν γὰρ ἔχϑος ἐν δόμοις νομίξομεν. 

μὴ κεύϑετ᾽ ἔνδον χαρδίας φόβῳ τινός. 
Ἁ ΄ -» ΄ π ΄ , 

τὸ μόρσιμον "γὰρ τόν τ᾽ ἐλεύϑερον μένει 

χαὶ τὸν πρὸς ἄλλης δεσποτούμενον χερός. 

90. τῶν λόγων (61}.). 91. πᾶν τὸ ἐπιϑυόμενον οὕτω καλοῦ- 

σιν. 98. ἀντὲ τοῦ τὰς χοάς. 94. παρ᾽ ὑπόνοιαν. ἔδεε: γὰρ 

»τῶν χαλῶνκα εἰπεῖν. 96. ἐπεξηγήσατο τέ εἰσιν ἃ φέρει διὰ τοῦ 

»γάποτον γύσινκα. 97. στείχω, καϑάρμαϑ᾽ ὥς τις ἐχπέ(μφαςν: 

τοῦτο πρὸς τὸ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις ἔϑος, ὅτι καϑαέροντες οἰκίαν ὀστρα- 

κένῳ ϑυμιατηρίῳ ῥίψαντες ἐν ταῖς τριόδοις τὸ ὄστρακον ἀμεταστρεπ- 

τεὲ ἀνεχώρουν (φοττ. 6Χ ἀναχωροῦσιν τη). --- πάλιν εἰς τοὐπίσω ἀνα- 

χωρήσω. 98. πρὸς τὸν ᾿Αϑήνῃσι νόμον. --- ἀστρόφοισιν ὄμμα- 

(σ᾿): τὸ ἑξῆς οὕτως, δικοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασι στείχω 

πάλιν, καϑάρματα ὥς τις ἐχπέμφας. 99. γίνεσϑε. ᾿ ἀναδέξασϑε 

τὴν αἰτίαν τῆς βουλῆς. --- ἀντὲ τοῦ σύμβουλοι (6}.). 101. τὴν 

βουλήν. 102. ἀντὲ τοῦ οὐδὲν πείσεσϑε παρὰ τὸ μόρσιμον. 

88. πὰρ φίλης Ἡ ὙΟΙ . 91. τῶνδε δῖα οοὐγ. Μ. πελανὸν Μ. 

92. τ᾽ οὔποσ ([δοίαπι οΧΣ τ᾽ οὕπωσ) Μ. 93. ἔσ᾽ ἀντιδοῦναι ΒδΙΩθΟΓ- 

56. πέμπουσιν ὶοίοτία8: πέμπουσι Μ. 94. γε ϑίδῃϊου: τε Μ. 

96. ἐχχέασα Ὠϊπάονγῖ: ἐχχέουσα Μ. 99. μεταίτιοι ΒΙοπιΗοΙα. 108. 

ἴῃ τηϑῦρ. δεσποτούμ (οοίογ Δ 5015858) τὴ}. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

ΧΟ. αἰδουμένη σοι βωμὸν ὡς τύμβον πατρὸς 

λέξω, χελεύεις γάρ, τὸν ἐχ φρενὴς λόγον. 

ΗΔ. λέγοις ἄν, ὥσπερ ἠδέσω τάφων πατρός. 

ΧΟ. φϑέγγου χέουσα σεμνὰ τοῖσιν εὔφροσιν. 

ΗΔ. τίνας δὲ τούτους τῶν φίλων προσεννέπω: 

ΧΟ. πρῶτον μὲν αὐτὴν χὥστις ἡἴγισϑον στυγεῖ. 

ΗΛ. ἐμοί τε χαὶ σοί τἄρ᾽ ἐπεύξωμαι τάδε: 

ΧΟ. αὐτὴ σὸ ταῦτα μανϑάνουσ᾽ ἤδη φράσαι. 

ΗΔ. τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῇδε προστιϑὼ στάσει; 

ΧΟ. μέμνησ᾽ ᾿θρέστου, χεὶ ϑυραῖός ἐσϑ᾽ ὅμως. 

ΗΔ. εὖ τοῦτο, χἀφρένωσας οὐχ ἧχιστά με. 

ΧΟ. τοῖς αἰτίοις νυν τοῦ φόνου μεμνημένη 

ΗΔ. τί φῶ; δίδασχ᾽ ἄπειρον ἐξηγουμένη. 

χορ. ἐλϑεῖν τιν᾽ αὐτοῖς δαίμον᾽ ἢ βροτῶν τινα 

ΗΛ. πότερα διχαστὴν ἢ διχηφόρον λέγεις: 

ΧΟ. ἁπλῶς τι φράζουσ᾽, ὅστις ἀνταποχτενεῖ. 120 

Υ : ᾿ ἜΝ ἘῪ ΒΝ 
λέγοις ἄν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἔχεις ὑπέρτερον. 

104. τῶν ὑπ᾿ ἐμοῦ ἀνωτέρω λελεγμένων. 106. λέξω σοι 

τὸν ἐκ φρενὸς λόγον, αἰδουμένη τὸν ᾿Αγαμέμνονος τύμβον ὡς ἈΨΈΝν. 

108. χέουσα τὰς χοὰς εὖξαι: ἀγαϑὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι τῷ ὌΨΩΝ 

δηλονότι. 109. τοὺς εὖ φρονοῦντας αὐτῷ. -- ὀνομάσω (6}.). 
- Ἃ 

110. σεαυτὴν δηλονότι κἀκεῖνον ὕστις Αἴγισϑον στυγει. 112. σὺ 

’; - ν 
»] Δ Ἁ Ἁ 5: -. 

ω 

σχόπησον τίς στυγει Αἴγισϑον. οὖχ ἐμὸν γὰρ εἰτεῶ. Ἐ1Ε. τῇ 
΄ σ 

συστάσει ἡμῶν. 119. χριτὴν ἢ τιμωρὸν" ὁ ἐστιν ἀκουσόμενον 

μβμ“ὦῃ 
’ , ς » ΑΝ 

τοῦ πράγματος, ἢ πρὸ ἀκοῆς τὴν τιμωρίαν ἐπάγοντα, ὡς ἀναμφιβό 

λου ὄντος τοῦ καχοῦ. 

104. ἔχεις ΙΔ00085: ἔχοις Μ. ψοιθατα ἀοϊοί ϑομαθίζ. 10 --- 124. 

5 ησι θ᾽ ν ΥΒΙ 5 Ρδγδρταρηΐ ρῥγδοῆχδθ ἴῃ Μ οχοορεϊβ 106 οἱ 108 (οί 

123). αἰδουμένη τοι Ὀϊπάοτγῇ. 108. χεδνὰ Ἠδγίαπβ. 110. αὖ» 

τὴν ἰδοίαπι ὁΧ αὐτὴν οἱ στύγεϊ Μ. 111. ἐπεύξωμαι ὨΟΌΓΔΘΙΒ: ἐπεύ- 

ξομαι Μ. 114. χαὲ εἰ τάϑυγα ἰπ χ᾽ εἰ τυυϊδίαμα ἰπ Μ. 1106. νῦν 

Μ. 118. τίν᾽ Μ. 119. λέγω; ὟΥ Ε]. 

ΟΗΟΕΡΗΟΘΈΒΘΕ. 

ΗΔ. χαὶ ταῦτά μοὐστὶν εὐσεβῆ ϑεῶν πάρα; 

ΧΟ. πῶς δ᾽ οὔ, τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμείβεσϑαι χαχοῖς; 

ΗΛ. κῆρυξ μέγιστε τῶν ἄνω τε χαὶ χάτω, 

νον Ἑρμῇ χϑόνιε, κηρύξας ἐμοί, 

τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας χλύειν ἐμὰς 

εὐχάς, πατρῴων αἱμάτων ἐπισχόπους, 

χαὶ γαῖαν αὐτήν, ἣ τὰ πάντα τέχτεται 

ϑρέφασά τ᾽ αὖϑις τῶνδε χῦμα λαμβάνει. 

χἀγὼ γέουσα τάσδε γέρνιβας ᾿βροτοῖς 

λέγω καλοῦσα πατέρ᾽, ἐποίχτειρόν τ᾽ ἐμὲ 

φίλον τ᾽ ᾿θρέστην πῶς ἀνάξομεν δόμοις. 

πεπραμένοι γὰρ νῦν γέ πως ἀλώμεϑα 

πρὸς τῆς τεχούσης, ἄνδρα δ᾽ ἀντηλλάξατο 

ἀἴγισϑον, ὅσπερ σοῦ φόνου μεταίτιος. 

χἀγὼ μὲν ἀντίδουλος" ἐχ δὲ γρημάτων 

φεύγων ᾿θρέστης ἐστίν, οἱ δ᾽ ὑπερχόπως 

ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι γλίουσιν μέγα. 

ἐλϑεῖν δ᾽ ᾿θρέστην δεῦρο σὺν τύχῃ τινὶ 

χατεύγομαί σοι, χαὶ σὺ χλῦϑέ μου, πάτερ" 

121. χαὶ τὸ ταῦτα εἰπεῖν παρὰ ϑεῶν ὅσιά μοι χρένεται; 122. 

(δὰ 181 γοΐοστὶ Οοπίηρσίοη) πῶς. ἕνα. 126. νῦν τέ ἐπισχόπους:; 

128. ϑρέφασα ἣ γῇ τὸν σπόρον τοῖς ἐπιοῦσι καρποῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ 

χύημα λαμβάνει. 181. ἀντὲ τοῦ ὅπως (61.). --- βασιλεύσομεν. 

182. νενεκημένοι, κατηγωνισμένοι. 186. ἀντέδουλος : ἐσόδουλος, 

ἐν δούλης τάξει. 186. ὑπερηφάνως (6!.). 187. τρυφῶσν. 

128 ἱπ Μ ροβὲ 164 οοἸοοδίαμη ἷἶο τϑροϑαὶϊ Ηρθυτηᾶπη. μέγιστε 

Βίδηϊ]ου : μεγέστη Μ. 124. ἄρηξον βρρὶοί ΚΙδαβθη. 120. αἱμά- 

των Ἠ], ΑἸ γΘΠΒ5: δ᾽ ὀμμάτων ΝΜ. 129. γρ. νεχροῖς τὰ, φϑιτοῖς ΗοΙ- 

ΙΏ8 ΠΗ. 180. πάτερ Μ. 131. ἴοτί. Ὀρέστην πεῖσμ᾽ ἄναφον ἐν. 

182. πεπραμένοι ΟΔΒΔΌΒΟΠαΒ: πεπραγμένοι Μ. 186. φεύγων ΒΟΡοΥ- 

(0 11ὰ5: φεύγειν Μ. ἔστιν Ν,, ἐστέν τη. 157. τοὶσ ἴσοισ διιῖϊθ ΟΟΥΤ. 

Μ. πόνοισι ΒΟΒοΙΘΙ]ὰ5: πόνοισιν Μ. μέγα Τυσποραβ: μέτα Μ. 199. 

σοι ἴοοὶϊξ ὁχ σου Μ. 

'τσρσν-. Κη) ππτας βρέ παν αι" γε ον τνσσνανν “πα ΘΟ. ον απ “συν ον 

-ὅι,ὐασδπι.αα δ “ἀΦσο σον 

τρνς 



ΑἘΒΟΗΥ͂ΠΙ 

αὑτῇ τέ μοι δὸς σωφρονεστέραν πολὺ 

μητρὸς γενέσϑαι χεῖρά τ᾽ εὐσεβεστέραν. 

ἡμῖν μὲν εὐχὰς τάσδε" τοῖς δ᾽ ἐναντίοις 

λέγω φανῆναέ σου, πάτερ, τιμάορον, 

χαὶ τοὺς χτανόντας ἀντιχατϑαν εῖν δίχην. 

ταῦτ᾽ ἐν μέσῳ τίϑημι τῆς χαχῆς ἀρᾶς, 

χείνοις λέγουσα τήνδε τὴν χαχὴν ἀράν. 

ἡμῖν δὲ πομπὸς ἴσϑι τῶν ἐσϑλῶν ἄνω 

σὺν ϑεοῖσι καὶ γῇ καὶ δίχῃ νιχηφόρῳ. 

τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς τάσδ᾽ ἐπισπένδω χοάς. 

ὑμᾶς δὲ χωχυτοῖς ἐπανϑίζειν νόμος, 

παιᾶνα τοῦ ϑανόντος ἐξαυδωμένας. 

ἕετε δάχρυ χαναχὲς ὀλόμενον 

ὀλομένῳ δεσπότᾳ, 

πρὸς ἔρυμα τόδε καχῶν χεδνῶν τ᾽ 

ἀπότροπον ἄγος ἀπεύχετον 

χεχυμένων χοᾶν. κλύε δέ μοι, χλύε 

σέβας, ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός. 

142. τοῖς δὲ (τοῖσδε τὰ) ἐχϑροῖς σου λέγω σε γνϑῆναι τιριωρόν. 

146. ἐν κεφαλαίῳ, ἐν ὑποϑέσει τίϑημι. 141. ἀντὶ ων ἔσο (61). 

150. στέφειν ὡς ἄνϑεσιν. 161. ὅτε ((. 6. σημείωσαι ὅτὼὴ ἐπὶ 

ἀποϑανόντος παιᾶνα εἶπεν κακῶς. χαὶ Εὐριπέδης( ΑἸοΘΒί. 424) »παι- 

ἄνα τῷ κάτωθεν ἀσπόνδῳ ϑεῷκ. 162. χαναχηδὸν δδορσετε. - 

ἠχητικόν (61.). 164. τὸν τάφον (61.). ᾿' 166. δι ἑξῆς, ΠΡ 

χυμένων χοᾶν πρὸς ἔρυμα τόδε ἵἕετε δάκρυ ἄγος ἀπεύχετον (τὸ τῇ 

χρυ γὰρ ἀπευχτὸν ἄγος εἶπεν) ἀπότροπον τῶν ἡμετέρων μνῶν καὶ 

τῶν ἀγαϑῶν τῶν ἐχϑρῶν. 151. τῆς ἀσϑενοῦς, ὡς πρὸς σύγχρι- 
ἃ ΄ 

σιν Ἠλέκτρας. ἣ ὅτι σχίὰ οἱ νεκροί. 

140. σωφρονεστερα Μ, σωφρονεστέραν Τῇ. 144. γρ. ἀντιχαταχτα- 

Δ 

146. χαλῆς ϑοιαθρίζ. 147. τῶν ΒοΒουίθ ]α5 :τῶν Μ. 100. 

χοχυτοῖσ Μ,, ΟΟΥΥ. ΤῊ]. 162. ραγδργαρηυβ ργϑθῆχϑ ἴῃ Μ. 16254. 

οτί. ἵετε... χαναχὲς ὀλομένῳ μελόμενον δεσπότᾳ. 166. ἄγος ερνκεροὴ - 

ἄλγος Μ. 1613. σεβάσω δέσποτα Μ. μοι σέβας, χλύ᾽, ὦ ΒΑΙΔΌΟΓΒΟΥ. 

νεῖν τι. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

ὁὀτοτοτοτοτοτοτοῖ, 

ἰὼ τίς δορυ- 

σϑενὴς ἀνὴρ ἀναλυτὴρ δόμων, Σχυϑιχά τ᾽ ἐν 160 
χεροῖν παλίντον᾽ ἐν ἔργῳ βέλη 

᾿᾽πιπάλλων Ἄρης 

σχέδιά τ᾽ αὐτόχωπα νωμῶν βέλη. 

ΠΛ. ἔχει μὲν ἤδη γαπότους γοὰς πατήρ, 

νέου δὲ μύϑου τοῦδε χοινωνήσατε. 

ΧΟ. λέγοις ἄν" ὀρχεῖται δὲ χαρδίὰ φόβῳ. 

ΗΠ. ὁρῶ τομαῖον τόνδε βόστρυχον τάφῳ. 

ΧΟ. τίνος ποτ᾿ ἀνδρὸς ἢ βαϑυξώνου χόρης: 

Π1. εὐξύμβολον τόδ᾽ ἐστὲ παντὶ δοξάσαι. 

ΧΟ. πῶς οὖν παλαιὼ παρὰ νεωτέρας μάϑω:; 

ΠΛ. οὐχ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ χεέραιτό νιν. 

ΧΟ. ἐχϑροὶ γὰρ οἷς προσῆχε πενϑῆσαι τριγί. 

ΗΜ. χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἐστὶ χάρτ᾽ ἰδεῖν ὁμόπτερος. 

ΧΟ. ποίαις ἐϑεέραις; τοῦτο γὰρ ϑέλω μαϑεῖν. 

1. αὐτοῖσιν ἡμῖν χάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 

ΧΟ. μῶν οὖν ᾿θρέστου χρύβδα δῶρον ἦ τόδε: 

ΗΛ. μάλιστ᾽ ἐχεένου βοστρύχοις προσείδεται. 

160. τῶν ἐν τοῖς δόμοις κακῶν. 161. ἐν τῷ ἔργῳ. ἐν τῷ 

βάλλειν. ---- σὺν ἔργῳ πάλλων, ὅ ἔστι μὴ μόνον φέρων, ἀλλὰ πράτ- 
των. 1608. γρ. (1. τινὲς οἱ ᾿ἱπίθι!θρθ 9]. δὰ σχέδια) ἕτοιμα. --- 

αὐτόχωπί(α): τὰ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχοντα τὴν λαβὴν ξίφη. σχέδια δὲ ἐκ 
τοῦ σχεδὸν φονεύοντα καὶ οὐ πόρρωθεν, ὥσπερ τὰ βέλη. 166. 

λέαν κινεῖται. 172. λείπει τὸ εἰσίν. 178. ὅδε ὃ πλόχαμος. 

- συγγενής. 

169. ἔτω τις Βοίδ6. 160. Σχυϑιχά τ᾽ Βοβοτίθ} 18: σχυϑιτάτ᾽ Μ. 
161. βέλη ἀο]οὶ Ηρἰμηβοθίῃ. 164. πῈ}1ἃ ΡΟΥβοημδ6 ποίϑ ἴῃ Μ. γαπότους 
Τυτηθρι8: ἀπό,του (, ἰπβογΐξ πὶ ν6] π]) Μ. 166 ---͵82. Β'ηρτ" β ὙΘΥΒΙ ΡῈ 
ῬΔΥΔΡΤΔΡΕΪΐ ΡΥΔθΗ͂Χϑο ἴῃ Μ. 166. ἄν" ὀρχεῖται Τγποθαβ: ἀνορχεῖται Μ. 
171. χεέραιτό νιν ΤΣπΘΡαΒ: χεέρετό νεῖν Μ, νὲν ΒΌΡΘΙΒΟΙ ρ51} θ. ῬῬοβὲ 
172 Ἰδοῦηϑ 6856 υἱαθίαν. Οἷν. Βόορἢ. ΕἸ. 9098αᾳ. 176. 7 ΜΝ. 
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ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

χαὶ πῶς ἐχεῖνος δεῦρ᾽ ἐτόλμησεν μολεῖν: 

ἔπεμῴε χαίτην χουρίμην χάριν πατρός. 

οὐχ ἧσσον εὐδάχρυτά μοι λέγεις ᾿᾿ΝΝ 

εἰ τῇσδε χώρας μήποτε φαύσει ποδί. 

,. χἀμοὶ προσέστη χαρδίας χλυδώνιον 

χολῆς, ἐπαίσϑην δ᾽ ὡς διανταίῳ βέλει" 

ἐξ ὀμμάτων δὲ δίφιοι πίπτουσί μοι 

σταγόνες ἄφραχτοι δυσχέμου πλημμυρέδος, 

πλόχαμον ἰδούσῃ τόνδε" πῶς γὰρ ἐλπίσω 

ἀστῶν τιν᾽ ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν φόβης: 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μήν νιν ἣ χτανοῦσ᾽ ἐχείρατο, 

ἐμὴ δὲ μήτηρ, οὐδαμῶς ἐπώνυμον 

φρόνημα παισὶ δύσϑεον πεπαμένη. 

ἐγὼ δ᾽ ὅπως μὲν ἄντιχρυς τάδ᾽ αἰνέσω. 

εἶναι τόδ᾽ ἀγλάισμά μοι τοῦ φιλτάτου 

βροτῶν ᾿θΘρέστου" σαίνομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 

φεῦ. 
' 

εἴϑ᾽ εἶχε φωνὴν ἔμφρον᾽ ἀγγέλου δίχην, 

182. χίησις τῆς χολῆς τῆς χατ᾽ αὐτόν (αὑτήν ΒΙοπιβο! Δ). 

188. ὡς βέλει ἐκρούσϑην ἐξ ἐναντίας τιτρώσχοντι. ' 184. ποϑει- 

ναί μοι. πρώην ἄρευστοι. ὡς »δέψιον ἌἌἄργος« τὸ ποτε ἄνυδρον. 

189. οὖκ ἄξιον τοῦ ὀνομάξεσϑαι ὑπὸ τῶν τέχνων ἑαυτῆς μήτηρ: 

190. τὸ δύσϑεον φρόνημα οὐδαμῶς ἐπώνυμον μητρὸς πεπαρϑῃ. 

191. λεέπεε οὐκ ἔχω. 198. παραμυϑοῦμαι. 194. ὃ πλόκαμος 

δηλονότι (6}.). 

179. ἔπεμψε χαίτην ψἰοιοσίαϑ: ἔπεμφεν χαὲ τὴν Μ. πατρί Τυγηθ- 

05 180. οἷαι Μ. 181. φαύσει ΤΟχποθυθβ: φαύδει Μ, Η ΒΌΡΟΥ 

εἰ 801. πὶ. 182. χαρδίᾳ ϑοΔΙΊΘΟΥ, χαρδίαν Ηοἰτηβοοίῃ. 188. ἐπαί- 

σϑην Οϑδπίοτ: ἐπαίϑην Μ -85. πλημυρίδος ΜΝ. 189. ἐμή γε Ῥογβοῃ. 

198. σαένομαι, φτὶοτί 5 ἐτθυ8 ἰοτῖβ 80 δἰῖα τιδπὰ ἰπ ᾿ἰΐαγα ΒΕΓΡ8, Μ 

194. ἔμφρον᾽ Αὐτγαίι8: εὔφρον᾽ ΜΝ. 

ΟΗΟΕΒΡΗΟΒΟΕ. 

ὅπως δίφροντις οὖσα μὴ ᾿χινυσσόμην, 

ἀλλ᾽ εὖ σάφ᾽ ἦν ἢ τόνδ᾽ ἀποπτύσαι πλόκον, 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾽ ἐχϑροῦ χρατὸς ἦν τετμημένος, 

ἢ ξυγγενὴς ὧν εἶχε συμπενϑεῖν ἐμοέ, 

ἄγαλμα τύμβου τοῦδε χαὶ τιμὴν πατρός. 

ἀλλ᾽ εἰδότας μὲν τοὺς ϑεοὺς χαλούμεϑα, 

οἵοισιν ἐν γειμῶσι ναυτίλων δίχην 

στροβούμεϑ᾽ " εἰ δὲ γρὴ τυχεῖν σωτηρίας, 

σμιχροῦ γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυϑμήν. 

χαὶ μὴν στίβοι γε, δεύτερον τεχμήριον, 

ποδῶν δ᾽ ὅμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς 

χαὶ γὰρ δύ᾽ ἐστὸν τώδε περιγραφὰ ποδοῖν, 

αὐτοῦ τ᾽ ἐχείνου χαὶ συνεμπόρου τινός. 

πτέρναι, τενόντων ϑ᾽ ὑπογραφαὶ μετρούμεναι 

εἰς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίβοις. 

πάρεστι δ᾽ ὠδὶς χαὶ φρενῶν χαταφϑορά. 

0Ρ. εὔγου τὰ λοιπά, τοῖς ϑεοῖς τελεσφόρους 

196. δειχογνώμων (61].). --- ἐφανταζόμην. κήνυμα (κένυγμα ϑίδπ- 

Ι6Υ) γὰρ τὸ εἴδωλον. 196. εὖ: ἀντὲ τοῦ ἀχριβῶς. --- μισῆσαε 

(61... 199. λείπει ἡ εἰς. 201. τρόπῳ ναυτῶν. --- ὅτε (ἰ. 6. 

σημείωσαι ὅτ᾽) κατὰ δοτικὴν δέκῃ. 208. ἀντὶ τοῦ, εἰ Ὀρέστου 

ἐστὶν ὃ πλόκαμος, γένοιτ᾽ ἂν ἐκ μικρᾶς προφάσεως μέγα ἀγαϑόν. 

204. τὸ ἑξῆς, καὶ μὴν δεύτερον τεχμήριον. --- οἵ ἐν τῇ γῇ τύποι τῶν 

ποδῶν. 206. ἐπειδὴ ἄδηλον τίσιν ὅμοιοι, ἐπήγαγε »τοῖς γ᾽ ἐμοξ-. 

σιν ἐμφερεῖςκ«. 208. τὴν εἰς μῆχος τῶν ποδῶν ἔχτασιν τένοντάς 

φησιν. 210. ἀλγηδὼν καὶ λύπῃ, καὶ ὥσπερ ὠδένω τὰ παρόντα, 

196. μὴ ᾿χινυσσόμην Τυχηθθυβ: μηχηνυσσόμην Μ. 196. σάφ᾽ ἦν 

ἢ Ὑ ΘΙΠΙδΌΘῚ: σαφηνῆ Μ. 200 --- 208 ροβὲ 210 ἰτϑηβροηΐ 61} (ροβί 

209 οΟἸ]οοαθδαὶ Βα οι). 201. δίχην ΑἸΑ.: δίχης (ηε ἷπ τ8)) Μ. 208. 

δ᾽ ἀοϊοῦ ΤΌΣΠΘΡαΒ. Ὑουβίθαβ 206. 207 ἀ6 ΚΙΓΟΒΠΟΙΗ οοπίοοίατα ρμοβὲ 210 

{ϑμΒροβὶεἱβ νουῦὰ δ᾽ ὅμοιοι. . ἐμφερεῖς 1 πτέρναι ἀο]οπάδ νἱἀθπίαΓ. 
ὅμοιοι Μ, ὁμοῖοι τὰ. 211 --- 223. Ῥδιδρτδρΐβ ῥγδϑῆχὶβ Ῥουβοηδγαμ, 
Υἱοθβ ἰῃ Μ ποίδπίυγ, ηἰβὶ αυοὰ ν. 218 ΟΥρϑεϊβ ποίϑ ργϑοβοσρίδ. 

98Ὲ 
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ἈΒΒΟΗΥΙΠΙ 

εὐγὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν χαλῶς. 

ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ: 

3 Υ ἢ σ Ψ ’ ων 

εἰς ὄψιν ἥχεις ὥνπερ ἐξηύχου πάλαι. 

Ἀ , ’ “ 3 ἤ -"Ἥ 

᾿ χαὶ τίνα σύνοισϑά μοι χαλουμεν βροτῶν; 

σύνοιδ᾽ ᾿Θρέστην πολλά σ᾽ ἐχπαγλουμένην. 

χαὶ πρὸς τί δῆτα τυγχάνω χατευγμάτων:; 

ὅδ᾽ εἰμέ" μὴ μάτευ᾽ ἐμοὺ μᾶλλον φίλον. 

, ἀλλ᾽ ἢ δόλον τιν᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφέ μοι πλέχεις:; 

᾿ς αὑτὸς χατ᾽ αὐτοῦ τἄρα μηχανορραφῶ. 

᾿ς ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις. 

᾿ χὰν τοῖς ἐμοῖς ἄρ᾽, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. 

Φ ν " Κ ͵ ΓΟ γ᾽ ᾿,. 
΄ 

ὡς ὄντ᾽ ᾿θΘρέστην τάδ᾽ ἐγὼ σε προυννέπω: 

αὑτὸν μὲν οὖν δρῶσα δυσμαϑεῖς ἐμέ, 

χουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τήνδε χηδείου τριχὸς 

», », μι ιν 2 ῇ 

ἀνεπτερώϑης χἀδόχεις ὁρᾶν ἐμε, 

᾿ “ ; ) ’ -“»Ἢ ». - 

ἰχνοσχοποῦσά τ ἐν στίβοισι τοῖς ἔμοις. 

σαυτῆς ἀδελφοῦ συμμέτρου τῷ σῷ χάρᾳ 

σχέφαι τομῇ προσϑεῖσα βόστρυχον τριχός. 

Θ, "Ὦν  "ὶ 
“- -- Ψ 

, 

ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα τοῦτο, σῆς ἔργον χερός, 230 

2138. ἐπειδὴ τί νῦν λαμβάνω ἐχ δαιμόνων; τίνος γὰρ ἤδη ἐπέ- 

τυχον ὑπὸ ϑεῶν ὅτι εἶπες »τὰ λοιπάς: 4216. ἐχπάγλως ϑαυμά- 

ζουσαν. 411. ἐπέτυχον. 924. ἀπιστεῖς. 995. τῆς ἐπὶ 

χηδείᾳ τετμημένης. 298. παραπλησίου. 280. οὐ πάντως ἐν 

τῷ νῦν χιτῶνι, ἀλλ' εἰκὸς αὐτὸν ἔξωϑεν ἔχειν παιδικὸν σπάργανον. 

414. ἐξηύχου Βοδθοτγίο}] 88: ἐξηύχου ΝΜ. 216. πολλὰσ δῃΐθ ΟΟΥΤ. 

Μ. ἐχπαγλουμένην ΒοΒοΥ ΘΟ] 108: ἐχπαγλουμένησ Μ. 218. μάτευ᾽ Ὁ: 

μάστευ᾽ Ν. 9290. τἄρα Ὀϊπᾶοτ (τἄρα Θαϊν πἰ 5): ταρρα Μ. 222. 

ἐμοῖς ΤυτηθῦυΒ: ἐμοῖσιν Μ. τοῖσ ἴσοισ ἀπία οΟΥΥ. Μ. 923, τάδε 

σ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; Ατπδϊᾶυβ, τόνδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; Ἐγδμοκοη. 224. 

μ0}1ὰ ρουβοπδο ποίδ ἴῃ Μ. οὖν Ταχηθῦιβ: νῦν Μ. 926. χαδοχεῖσ 

ΜΝ, χἀδόχεισ τα. 921 φοϑβὲ 226 οοἸ]οοᾶν ΒοΡοτ6 1108. 298. οἱοἱθῃ - 

ἂμ νυἱάοίαγ. 229. σχέψαι τομῇ Τυτποῦυβ: σχέψάαι τὸ μὴ ΝΜ. 

ΟΗΟΕΒΡΗΟΒΟΕ. 

σπάϑης τε πληγὰς ἠδὲ ϑήρειον γραφήν. 

ἔνδον γενοῦ, χαρᾷ δὲ μὴ ᾿χπλαγῇς φρένας" 

τοὺς φιλτάτους γὰρ οἶδα νῷν ὄντας πιχρούς. 

ὦ φίλτατον μέλημα δώμασιν πατρός, 

δαχρυτὸς ἐλπὶς σπέρματος σωτηρίου, 

ἀλχῇ πεποιϑὼς δῶμ᾽ ἀναχτήσῃ πατρός. 

ὦ τερπνὸν ὄμμα τέσσαρας μοίρας ἔγον 

ἐμοί" προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγχαέως ἔχον 

πατέρα τε χαὶ τὸ μητρὸς ἐς “σέ μοι ῥέπει 

στέργηϑρον" ἣ δὲ πανδίχως ἐχϑαίρεται" 

χαὶ τῆς τυϑείσης νὴλεῶς ὁμοσπόρου" 

πιστὸς δ᾽ ἀδελφὸς ἦσϑ᾽, ἐμοὶ σέβας φέρων. 

μόνον Κράτος τε χαὶ Δίκη σὺν τῷ τρίτῳ 

πάντων μεγίστῳ Ζηνὶ συγγένοιτό σοι. 

Ζεῦ Ζεῦ, ϑεωρὸς τῶνδε πραγμάτων γενοῦ" 

ἰδοῦ δὲ γένναν εὖνιν αἰετοῦ πατρός, 

ϑανόντος ἐν πλεχταῖσι χαὶ σπειράμασιν 

δεινῆς ἐχίδνης. τοὺς δ᾽ ἀπωρφανισμένους 

281. παρὰ τὸ »ἐν προτέροισι πόδεσι χύων ἔχεςε (Ηοπι. τ 228). 

285. ἢ ὅτι παρ᾽ ἐλπίδας ὥφϑη, ἢ ὅτι φανεὶς δάχρυα αὐτῇ ἐχώνησεν. 

288. ὃ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. 240. ἐν σοὶ ὁρῶ μητέρα στεργόμενον 

((. μητρὸς στέργηϑρον), αὕτη δὲ ἀπέχϑεταέ μοι. 241. ἀπὸ κοινοῦ 

τὸ »εἰς σέ μοι στέργηϑρονκ. 945. ϑεατής (61].). 946. ἡμεῖς 

(ἡμᾶς Ὁϊπᾷ.) δηλονότι. 948. ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς. 

231. ἠδὲ ΤΌΤΗΘΡΙΒ: εἐσ δὲ Μ. ϑήρειον ΒΔΙΒΌΘΓΡΟΓ: ϑηρίον Μ. 282. 

μὴ ᾿χπλαγῇς ΤΟγηθΡαΒ: μὴηχπλαγιῆ ΜΝ. 9238. οἷἶσϑα Ἠατίυπῃρ. 2594 

..46 δηΐθ 243 ἂθ Βοββθδομίὶ βϑηϊθηίία ἱπβογοπαϊ οὐ οὐπὶ 243,54. οοπίϊ- 

πυδίϊ ομοτο {ἱθαθπαϊ νυἱάθπίαγ. 930. σωτήριος ϑομαθίξ. 259. 

ἐδπεμοὶ Μ, ἐσσέμοι τὰ, αυἱ ἰάθπι ἴῃ ΠΙΔΥΡ. δι βου 510. 9248, μόνον 

Τυχηθῦυβ: μόνοσ Μ. 944. σοι ϑίδηϊου: μοι Μ. 945. εὖὺ}}8 ῬΟΥΒΟΠδΘ 

ποία ἰῃ Μ. πραγμάτων Βοβογίο} 18: πρηγμάτων Μ. 946. γένναν εὖ- 

νιν ΤΌΣΠΘΡαΒ: γεννανιν Μ, γέννα, γεν τι. 947. σπειράμασιν Ὁ: σπι- 

ῥρῥάμασιν Μ. 248, δινῆσ Μ, ταυῦ. ἴῃ δεινῆσ τι. 



ΑἘΒΟΗΥΙΙ 

νῆστις πιέζει λιμός " οὗ γὰρ ἐντελὴς 

ϑήραν πατρῴαν προσφέρειν σχηνήμασιν. 

οὕτω δὲ χἀμὲ τήνδε τ᾽, ᾿Ἡλέχτραν λέγω, 

ἰδεῖν πάρεστί σοι, πατρηστερῇ γόνον, 

ἄμφω φυγὴν ἔχοντε τὴν αὐτὴν δόμων. 

χαὶ τοῦ ϑυτῆρος χαΐί σε τιμῶντος μέγα 

πατρὸς νευσσοὺς τούσδ᾽ ἀποφϑείρας πόϑεν 

ἕξεις ὁμοίας χειρὸς εὔϑοινον γέρας: 

οὔτ᾽ αἰετοῦ γένεϑλ᾽ ἀποφϑείρας πάλιν 

πέμπειν ἔχοις ἂν σήματ᾽ εὐπιϑῆ βροτοῖς, 

οὔτ᾽ ἀρχιχκός σοι πᾶς ὅδ᾽ αὐανϑεὶς πυϑμὴν 

βωμοῖς ἀρήξει βουϑύτοις ἐν ἥμασιν. 

χόμιζ᾽, ἀπὸ σμιχροῦ δ᾽ ἂν ἄρειας μέγαν 

δόμον, δοχοῦντα χάρτα νῦν πεπτωχέναι. 

ὦ παῖδες, ὦ σωτῆρες ἑστίας πατρός, 

σηᾶϑ᾽, ὅπως μὴ πεύσεταί τις, ὦ τέχνα, 

γλώσσης χάριν δὲ πάντ᾽ ἀπαγγείλῃ τάδε 

πρὸς τοὺς χρατοῦντας" οὃς ἴδοιμ᾽ ἐγώ ποτε 

249. οὖκ ἔστι γέννα ἐντελής, ὥστε τὴν πατρῴαν ϑήραν προσ- 

ἄγειν τῇ κχαλιᾷ. 255. ἐὰν ἀποκτείνῃς ἡμᾶς. 256. εὔϑυνον 

διὰ τοῦ υ τὸ δίκαιον σημαίνει, διὰ δὲ τῆς οἱ καλὴν εὐωχέαν ἔχον 

γέρας, παρὰ τὴν ϑοίνην. 951. »ὥστε οἱ αὐτῷ φίλτατος οἰωνῶνε 

(Βοπι. ὥ 292). 260. ἀντὲ τοῦ ἐπιμελήσεται τῶν βωμῶν. 4261. 

χαϑ᾽ ἑαυτόν (1. ἑαυτό), ἀντὲ τοῦ σῶζε ἡμᾶς. δύνασαι γὰρ ἀπὸ 

σμικρᾶς αἰτίας ἀνοικοδομῆσαι τὸν πεσόντα δόμον. 2θὅ. μὴ ὃδὺ 

νάμενος ἐχεμυϑεῖν. 

249. ἐντελεῖς ῬΔΟΥ͂. 2560. ϑήραν πατρῴαν 5010].: ϑῆρα πα- 

τρῶα (πατρώα τὰ) Μ. 251. λέγω ΑἸὰ.: ἐγώ Μ. 254. χαὶ σὲ Μ. 

οἱ 

φδῦ. ἀποφϑίρασ Μ, οοττ. ἰπ ἀποφϑείρασ τι. 2656. εὔϑυνον (ΒΆΡΘΙΒΟΥ. 

έ 

πὴ) Μ, 4258. εὐπειϑῆ (Βα ροΥβογ. αὐ υἱᾶ. πι) Μ. 261. δ᾽ ἂν ἄρειας 

Τυτποῦυβ: ϑαναρίασ ΝΜ. 268. ρδιάρτδρμαβ ργδθῆχα ἴῃ Μ. 2660. 

ἔδοιμε Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

ϑανόντας ἐν χηχῖδι πισσήρει φλογός. 

0Ρ. οὔτοι προδώσει Λοξίου μεγασϑενὴς 

χρησμὸς χελεύων τόνδε χίνδυνον περᾶν, 

χἀξορϑιάζων πολλὰ καὶ δυσχειμέρους 

ἄτας ὕφ᾽ ἧπαρ ϑερμὸν ἐξαυδώμενος, 

εἰ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους, 

τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταποχτεῖναι λέγων, 

ἀποχρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον " 

αὑτὸν δ᾽ ἔφασχε τῇ φίλῃ φυχῇ τάδε 

τίσειν μ᾽ ἔχοντα πολλὰ δυστερπῆ χαχά. 

τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς δυσφρόνων μειλίγματα 

βροτοῖς πιφαύσχων εἶπε τὰς δὲ νῶν νόσους, 

σαρχῶν ἐπαμβατῆρας ἀγρίαις γνάϑοις 

λειγῆνας ἐξέσϑοντας ἀρχαίαν φύσιν" 

λευχὰς δὲ χόρσας τῇδ᾽ ἐπαντέλλειν νόσῳ" 

961. ἐν ἀναδόσει φλογὸς ἰσχυρᾷ. --- καιόμενα γὰρ τὰ ξόλα 

πίσσαν ἀνέησιν. 210. ἀνατεταμένα βοῶν. 414. ἢ ἐμὲ ζημίαν 

μεμφόμενος (μεμφόμενον ΒΔΙΠΌΘΓΒΕΤΙ): ἢ Αἴγισϑον τὸν μὴ ζημίω- 

ϑέντα ποινὴν ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός. “15. αὐτὸν τὸν Ἀγα- 

μέμνονα ἔφασχε τελεσιουργεῖν. Φ1Ἱ. τῶν ἐχϑρῶν μειλίγματα. 

αἱ κολάσεις γὰρ τῶν ἀδικούντων μειλίγματά εἰσι τῶν ἀδικηϑέντων. 

218. τοὺς μὲν γὰρ πολίτας λοιμώξειν ἐχ γῆς ἔφασχεν πρὸς ἀφοσίω- 

σιν ᾿Ἡγαμέμνονος, ὡς μὴ ἐκδικήσαντας, ἡμᾶς δὲ σωματικῶς φϑαρῆ- 

ναι. 280. τὴν ὑγιᾶ καὶ ἐξ ἀρχῆς οὖσαν ἡμῖν. 281. τρίχας 

(61}.). --- ἢ μέχρε γήρως ἀτυχήσομεν, ἢ παραυτὰ γηράσομεν" παρὰ 

τὸ »αἶφα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσις (Ήοπι. τ 860). 

967. ἴοτί. φϑένοντας. χηχέδι Μ, χηχῖδι τη. 208. Β}18 ῬΘΥΒΟΠΆΘ 

ποία 'ἰῃ Μ. οὔτοι Τυσπθῦυδ: οὔτε Μ. μεγασϑένησ Μ, μεγασϑενὴσ τὰ. 

970. χἀξορϑιάξων Τυγηθθαβ : χἀξοϑριάζων Μ. 97 4.---Ὡ 06 5βοοϊυσὶς 

Ὀϊπάοτῖ, Οἷν. 10805ᾳ. 914. ἀποχρημάτοισι ϑοιαθίξ: ἀποχρηματοῖσι 

Μ, ἀπὸχρηματοῖσι τη. 271. μηνέματα 1ΟΌΘ6Κ. φῇΒ. νωνόσσουσ 

ΠΟΤ. ἰῃ νῶν, νόσουσ ΜΝ. βλαστάνειν νόσους Οοπϊηρίοῃ. 280. ἀει- 

χῆνας ΒΙοπιῆο!ᾶ: λιχῆνασ Μ. 981. ἐπαντέλλειν. ἘΆγια. Μ. ν. 580, 51: 

ἐπαντέλλει ΝΜ. 



ΑἘΒΟΗΥΙῚ 

ἄλλας τ᾽ ἐφώνει προσβολὰς ᾿ρινύων, 

ἐχ τῶν πατρῴων αἱμάτων τελουμένας 

ὁρῶντα λαμπρὸν ἐν σχότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρύν. 

τὸ γὰρ σχοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος 

ἐχ προστροπαίων ἐν γένει πεπτωχότων, 

χαὶ λύσσα χαὶ μάταιος ἐχ νυχτῶν φόβος 

χινεῖ, ταράσσει, χαὶ διώχεσϑαι πόλεως 

γαλχηλάτῳ πλάστιγγι λυμανϑὲν δέμας. 

χαὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε χρατῆρος μέρος 

εἶναι μετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου λιβός, 

βωμῶν τ᾽ ἀπείργειν οὐχ ὁρωμένην πατρὸς 

μῆνιν, δέγεσϑαι δ᾽ οὔτε συλλύειν τινά, 

πάντων δ᾽ ἄτιμον χἄφιλον ϑνήσχειν γρόνῳ, 

χαχῶς ταριχευϑέντα παμφϑάρτῳ μόρῳ. 

τοιοῖσδε γρησμοῖς ἄρα χρὴ πεποιϑέναι:; 

χεὶ μὴ πέποιϑα, τοὔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον. 

πολλοὶ γὰρ εἰς ἕν συμπέίτνουσιν ἵμεροι, 

284. τὸν ἐν σχότῳ νῦν κινοῦντα τὴν ὀφρῦν λαμπρῶς ἡμᾶς ἐπε- 

ξιέναε ἔλεγεν. 285. ἡ νόσος. 286. ἐκ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἕκε- 

τεύοντος τοὺς ϑεοὺς ἐχδικήσεως τυχεῖν. 289. λυμανϑένται 292. 

ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἔφησεν. 298. συγχλύειν (συγκαταλύειν ΑὈΓΘΒΟΒ), 

συνοιχεῖν. 296. καὶ ὃ Σώφρων »τὸ γῆρας ἄμμε μαραῖνον ταρι- 

χεύεικα. 2960. χατὰ ἀπόφασιν ἀναγνωστέον. 291. χαὶ εἰ μὴ 

διὰ τοῦ χρησμοῦ (τὸν χρησμόν ΥἹοῖ.), ἀλλὰ διὰ τὰ ἄλλα. 

282. τ᾽ ἐφώνει Αὐγδίιβ: τε φωνεῖ Μ. 288. ἐχ προστροπαίων 

αἱμάτων, 5βθοῖ8ο γν. 286, ΚοΟΚ. 284 ροϑὲ 275 ἰγδπβίογοπαιιβ υἱ- 

ἀοίυγ. ὀφρῦν Μ. 289. βου δοπάππι νυἱάθίαῦ μάστιι, αυοᾶ ΠυγοοΡηΓῸ 

ν. 486 (ἀγηλάτῳ μάστιγι) Ἰορῖδβο νἱἀθίαγ, πορίθοιβ ὑθβε πι 0 η118 Εἴγη. Μ 

Ρ. 674, 20 οἱ Ηδοβγοῖ. 5. νυ. πλάστιγξ. 290. χρατῆρος ΒΟοΡΟΥΣΘΙ]ᾺΒ : 

χρατερὸσ Μ. 291. λιθός Τυσπθθιδβ: λέβοσ Μ. 298. δ᾽ δαάϊαϊί 

Ηοττηδηη: τᾶβιγα ἰπ Μ. ϑουθοπάυπι οὐδὲ 294. ϑνήσχειν Μ. 296. 

ἄρα ϑιίδηϊογ: ἄρα Μ. 297. χαὶ εἰ Μ, χ᾽ «κεἰ τη. 298. συμπέτ- 

νουσιν Μ, συμπίπτουσιν ΤΆ. 

ΟΗΟΕΚΡΗΟΒΟΘΕ. 

ϑεοῦ τ᾽ ἐφετμαί, χαὶ πατρὸς πένϑος μέγα; 

χαὶ πρὸς πιέζει γρημάτων ἀγηνία, 

τὸ μὴ πολίτας εὐχλεεστάτους βροτῶν, 

Τροίας ἀναστατῇρας εὐδόξῳ φρενί, 

δυοῖν γυναιχοῖν ὧδ᾽ ὑπηχόους πέλειν. 

ϑήλεια γὰρ φρήν" εἰ δὲ μῇ, τάχ᾽ εἴσεται. 

ἀλλ᾽ ὦ μεγάλαι Μοῖραι, Διόϑεν 

τῇδε τελευτᾶν, 

ἦ τὸ δίχαιον μεταβαίνει. 

ἀντὶ μὲν ἐγϑρᾶς γλώσσης ἐγϑρὰ 

γλῶσσα τελείσϑω" τοὐφειλόμενον 

πρώσσουσα Δίχῃ μέγ᾽ ἀὐυτεῖ" 

ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν 

πληγὴν τινέτω. δράσαντι παϑεῖν, 

τριχέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 

ὦ πάτερ αἰνόπατερ, τί σοι 

φάμενος ἢ τί ῥέξας 

τύχοιμ᾽ ἂν ἕχαϑεν οὐρίσας, 

808. ὑπὸ Αἰγίσϑου καὶ Κλυταιμήστρας. 806. τούτῳ τῷ τρόπῳ 

εἴη ἀποβῆναι. 807. χαϑάπερ (6}.). -- ἐπινεύει (6... 808. 

τοῦτο προστάσσει ἣ δίκη" ἀντὶ λοιδορίας γὰρ λοιδορίαν, ἀντὶ πλη- 

γῆς πληγήν. 812. ὃ φονεύσας. 814. δενὰ παϑών. 8106. 

μαχρόϑεν οὐριοδρομήσας εἰς τὸν σὸν τάφον, ὅ ἐστιν ἀπὸ Φωκίδος 

ἐλϑών. ἄλλως. πόρρωθεν σου ἀφοριζόμενος" σὺ μὲν γὰρ ἐν σχότῳ, 

ἐγὼ δὲ ἐν τῷ φωτί, (818). ἐναντίον μὲν τὸ φῶς τῷ σκότῳ, τουτ- 

έστι, πολὺ τὸ μεταξὺ τῶν ζώντων καὶ τεϑνεώτων" ὅμως δὲ τοῖς 

800. πρὸς πεέξεε ΑΡΓΘΒΟΙ: προσπιέξει Μ. 801. πολέτας τ᾽ Ῥδαν. 
αι 

806. π0}1ὰ ρουβοόπϑθ ποίδ ἱπ Μ: Χύ. Ργδοβουρϑιῦ ΒΟΟΣ 0118. μοῖρε Μ. 

807. ἢ πιαΐ. ἱπ ῆ Μ. 810. δίκην Μ, δίχη τι. --- μέγαυτι Μ, οἶμαι 

μέγ᾽ ἀὐτεῖ ἴῃ τηϑῦᾷ. Π|. 312. τινέτω (νετω ἴῃ τάϑυγδ) Μ. 814. 

0118 ΡΟΥΒΟΠδΘ ποίδ ἴῃ ΝΜ: Οτοβεὶ ἐτθαϊς Ταγσποῦυβ. αἰνοπαϑές Ἠδυίαῃρ. 

“ 

910. ἂν, καϑεν Μ (ΒΡ ΒΟΥ. 1). 



ἈΒΒΟΗΥΠΙ 

ν ) ν μι ’ 

ἔνϑα σ᾽ ἔχουσιν εὐναί: 

σχότῳ φάος ἀντίμοιρον᾽" 
Γ ) ᾿ χάριτες δ᾽ ὁμοίως 
᾽ 5 Ἁ 

χέχλῃνται γόος εὐχλεὴς 

προσϑοδόμοις ᾿Ατρείδαις. 

ον, 1. ΧΟ. τέχνον, φρόνημα τοῦ 

ϑανόντος οὐ δαμάζει 

πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 
, ) σ ’ 

φαίνει δ᾽ ὕστερον ὀργάς" 

ὀτοτύζεται δ᾽ ὁ ϑνήσχων, 

ἀναφαίνεται δ᾽ ὁ βλάπτων. 

πατέρων δὲ χαὶ ταχέντων 

γόος ἔνδιχος ματεύει 

τὸ πᾶν ἀμφιλαφὴς ταραχϑείς. 

απίϊοίν. 1. ΗΛ. χλῦϑέ νυν, ὦ πάτερ, ἐν μέρει 

προσϑοδόμοις Ἀτρείδαις ὃ γόος ὃ εὐκλεὴς ὁμοίως χάριτες χέχληνται. 

819. χάριτας ἐ νεχρῶν πάντες φασὶ τὸν γόον. 821. τοῖς πρό- 

τερον ἐσχηκόσι δόμον. νῦν γὰρ »οὐχ εἰσὶ δόμοι" φροῦδα γὰρ τάδ᾽ 

ἤδη« (ΕὐτὶρΡ. Μοά. 189). -- προσϑόδομοι: ἱκέται (προσϑοδόμοις: 

ἑκέταις Ῥ4]6Υ). 8328. τουτέστιν, οὗ συναναλίσχεται τῷ σώματι 

ἡ φυχικὴ δύναμις. 824. ἣ γνάϑος συνήϑης, ὡς ὃ χρημνὸς λέγει 

Πίνδαρος χαὶ ἣ ἠχὼ Σιμωνίδης. 826. ἣν ἔχει ὀργὴν ἣ φυχὴ 

ὕστερον φανεροποιεῖ. 826. δεῖ δὲ ὅμως τὸν ἀποϑανόντα ϑρη- 

νῆσαι. 829. ζητεῖ τὸ ἀντιτιμωρεῖσϑαι. -- ὅμως οὖκ ἠρεμεὶ ἧ 

φυχή" ζητεῖ γὰρ παντελῶς ταρασσομένη τὴν ἐχδέκησιν. 880. ἀντὶ 

τοῦ πολύς (61.). 831. ἔξω (οἱ. 6. διπλῇ ἔξω νενευχυῖας Ἠοΐπη- 

806). --- χατὰ διαδοχήν, ὡς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 

8318. ἀντέμοιρον Ἐχζαγας: ἐσοτέμοιρον Μ. 820. χέχλῃνται Βδπηι- 

ὈΟΓΡΟΓ: χέχληνται Μ. 822, π0}1Δ ρϑύβοθδθ ποίδ ἱπ Μ: Χύ. ῥγϑο- 

ΒουΙρδὶς Τυσθθαβ. 824. μαλερὰ Ῥογβοῃ: ἡ μαλερὰ Μ. 828. δὲ 

οἴτα Ηριταδπη: τε Μ. ταχέντων Οτοίοίοπα: τεχόντων Μ. 391. Ρᾶ- 

τδρταρμυβ ργδθῆχα ἰπ Μ (θα 888, 337): ΗΛ. Ῥγδθβοσιρίαμα ἴῃ Ὁ. χλῦϑέ 

νυν ΟΔηίογ: χλῦϑε νῦν Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΘΒΟΘΕ. 

Ὧ »᾽ , 

πολυδάχρυτα πένϑη. 

δίπαις τοί σ᾽ ἐπιτύμβιωος 

ϑρῆνος ἀναστενάζει. 

τάφος δ᾽ ἱχέτας δέδεχται 

φυγάδας δ᾽ ὁμοίως. 
’ “-- Ὁ) ν ᾿ » - 

τί τῶνδ᾽ εὗ, τί δ᾽ ἄτερ χαχῶν; 

οὐχ ἀτρίαχτος ἀτα; 

ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἐχ τῶνδε ϑεὸς γρήζων 

ϑείη χελάδους εὐφϑογγοτέρους" 

ἀντὲ δὲ ϑρήνων ἐπιτυμβιδίων 

παιὰν μελάϑροις ἐν βασιλείοις 

νευχρᾶτα φίλον χομίζει. 

εἰ γὰρ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 

πρός τινος Μυχίων, πάτερ, 

δορίτμητος χατηναρίσϑης, 

λιπὼν ἂν εὔχλειαν ἐν δόμοισιν 
΄ ] » » ’ 

τέχνων τ᾽ ἐν χελεύϑοις 

888. ἔσω (υἱ. 6. διπλῇ ἔσω νενευκυΐακ ΗδΙ 8068). 888. ἐκέ- 

την μὲν ἐμέ, φυγάδα δὲ Ὀρέστην. πληϑυντικῶς δὲ ἑκάτερον εἶπεν 

ἀντὶ τοῦ ἑνικοῦ. 888. οὐκ ἀνέκητος, ἀλλὰ νενικημένῃ ὑπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν. ἀπὸ τῶν παλαιστῶν, οἱ ἀποτριάξονται ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων. 

889. ὃ γρησμῳδῶν Ἀπόλλων. 848. Ὀρέστην τὸν νεωστὶ συγκρα- 

ϑέντα ἡμῖν. οἱ δὲ νεοχρᾶτα τὴν ἐπὶ νεχρῷ σπονδήν. --- νεωστὶ κε- 

χραμένον, λεέπει κρατῆρα. --- νεοχρᾶτα: χρατῆρα. »νεοχρήτου τ᾽ 

εἰσεπιλειβομέναςκ«. 844. ἔξω (ν. δὰ 551). 848. ταῖς προσόδοις. 

853, τοῖ σ᾽ ϑομυοίζ: τοῖσ Μ. ἐπιτύμβιος Ηοιτηδππη: ἐπιτυμβιδίοισ 

Ν. 334, ἀναστενάξει Ὀ: ἀναστενάξει Μ. 339. Ρδύδρτᾶρθιβ ργδθῆχδ 

ἴῃ Μ: ΧΟ. (ἀπέθ!θσθ οοσυρμδθαμ) Ῥγϑθβουῖρϑιὺ ΤΌΓΠΘΡΕΒ. χρήζων Μ. 

840. ϑείη Τυσπθθυβ: ϑήη Μ. 842. παιὰν ἸΔοο0ῦ: παίων Μ. 848. 

χυμίσειεν Ῥογύβομ, φιάλην νεοχρᾶτα χομέζοι ϑοδιῖρογ. 844. ρᾶτᾶρτδ- 

ΡΒ ργδϑῆχα ἰῃ Μ: Ογοβιὶ ἰτϊθαϊὶ Ηθυτηδηη. εὐἀέωε δηΐθ ΘΟΥΤ. Μ. 846. 

χατηναρίσϑης Ῥογβοη: χατεναρίσϑησ Μ. 848. τ᾽ ἐν ὙΥΘΙΔαΘΥ: τε 

Μ. 849. αἰῶ ΗΙ, ΑὮγοπβ 60]1. ΒΟΚΚ. Απροοᾶ. 1, 868 αἰῶ τὸν αἰῶνα 

χατὰ ἀποχοπὴν Αϊσχύλος εἶπεν: αἰῶνα ΝΜ. 



ΑΕΒΟΗΥ.Ι 

ἐπιστρεπτὸν αἰῶ 

χτίσσας πολύγωστον ἂν εἶχες 

τάφον διαποντίου γᾶς 

δώμασιν εὐφόρητον. 

αηέϊείν. 1. ΧΟ. φέλος φίλοισι τοῖς 

ἐχεῖ χαλῶς ϑανοῦσιν, 

χατὰ γϑυνὸς ἐμπρέπων 

σεμνότιμος ἀνάχτωρ, 

πρόπολός τε τῶν μεγίστων 

χϑονέων ἐχεῖ τυράννων" 

βασιλεὺς γὰν ἦν, ὄφρ᾽ ἔζη, 

μόριμον λάχος πιμπλάντων 

χεροῖν πεισιβρότῳ τε βάχτρῳ. 

απέϊϑέν. 2. ΗΔ. μηδ᾽ ὑπὸ Τρωΐας 

τείχεσι φϑέμενος πατὴρ 

μετ᾽ ἄλλῳ δουριχμῆτι λαῷ 

849. ὡς τοὺς ὑπαντῶντας ἐπιστρέφεσϑαι πρὸς ϑέαν ἡμῶν. (850). 

ζηλωτὸν καὶ ὑπὸ πολλῶν κεχωσμένον. 861. ἐν τοῖς οἰκοδομή- 

μασι τῆς Τροίας. 862. τάφον εὐτυχῆ" φορὰ γὰρ ἣ τύχῃ. 858. 

ἔσω (γ. δᾷ 8388). -- πρὸς τὸν (τὸ Υἱοῖ.) »πολύχωστον εἶχες τάφονκε 

ἀπέδωκεν ὃ γορός. 868. Πλούτωνος καὶ Περσεφόνης. 860. 

τὴν ἐχ Μοιρῶν βασιλείαν κεκληρωμένην ἔχων. 861. τὸ σχῇπ- 

τρον τὸ τοὺς ἀνϑρώπους πειϑοῖ μᾶλλον ἢ βίᾳ διατάττων (διατάττον 

Βοβοτγί.). 862. γυναικικῶς οὐδὲ τούτῳ ἀρέσχεται, ἀλλὰ τῷ μηδὲ 

τὴν ἀρχὴν ἀνῃρῆσϑαι. 

860. χτέσσασ γοτϑαὶ 849 δαάϊὶ Μ. 361. διαποντίου γᾶς Τυϊῃθ- 

Ῥυ8: διαποντιουτας οἱ ἷἰπ τηᾶγρ. ζτ Μ. 868. ρΡδγδρταρθυβ ργδθῆχα 

σ 

ἱπ Μ: ὁμότο {ὐἰδυϊ! οχ 5680]. ΑΌΓΘΒΟΝ. 869. ἦν ὄρρα Μ. ἔζη Ηοτ- 

Δ ΠΗ: ἔζησ Μ. 8600. λάχος περαίνων Ὀϊπάογ. 861. πεισιβρότῳ 

τε βάχτρῳ Ῥαυν: πισίμβροτόν τε βάχτρον Μ. 8602. π0}18 ῬΘΥΒΟΠδΘ 

ποίδ ἰῃ ΝΜ: ΕἸοοίγδθ (6χ 80}01.) ἐσίδαϊς Ηθγπιᾶπη. Τρωΐφις ἰάθῃ. 8568. 

τείχεσι ἨφδίΝ: τεέίχεσσι Μ. πατὴρ Ηοἰπιβοοίμ: πάτερ Μ. 864. ἄλλῳ 

ΘΙΔΗΪΟΥ: ἄλλων Μ. δουριχμῆτι ΒΙοιιβοΙά: δοριχμῆτι Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

παρὰ Σχαμάνδρο" πόρον τεϑάφϑαι, 

πάρος δ᾽ οἱ χτανόντες 

νιν οὕτως δαμῆναι, 

-- - ϑανατηφόρον αἶσαν 

πρόσω τινὰ πυνϑάνεσϑαι 

τῶνδε πόνων ἄπειρον. 

ταῦτα μέν, ὦ παῖ, χρείσσονα γρυσοῦ, 

μεγάλης δὲ τύγης χαὶ ὑπερβορέου 

μείζονα φωνεῖς δύνασαι γάρ. 

ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαράγνης 

δοῦπος ἱχνεῖται" τῶν μὲν ἀρωγοὶ 

χατὰ γῆῇς ἤδη" τῶν δὲ χρατούντων 

γέρες οὖγ ὅσιαι στυγερῶν τούτων, 

παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται. 

δέν, ὃ. ΟΡ. τοῦτο διαμπερὲς οὖς 

ἔχεϑ᾽ ἅπερ τι βέλος. 8380 

866. λείπει τὸ ὥφειλες. 867. ἀπέστρεψε τὸν λόγον εἰς τὸν 
πατέρα αὐτοῦ. --- λείπει τὸ ὄφελον. --- τοῖς ἐκείνων. 869. πρὸ 
τοῦ ἀποϑανεῖν τὸν πατέρα. --- ἐμέ. 872. ὑπερορέου (6}].) --- ὑπερ- 
βορέου τύχης τῆς ἄγαν πνεούσης. 8718. ῥᾷδιον γὰρ τὸ εὔχεσϑαι. 
874. διπλῇ μάστιγι (μάστιγηε τι) ἐπλήγημεν. --- μάστιγος (61... 878. 
ἡμῶν οἱ σύμμαχοι οὗ περὲ Ἀγαμέμνονα. 811. τοῦτο ἰδέᾳ ἀναπε- 
φώνηται, τῶν ἄγαν στυγερῶν τούτων. τοῦτο δὲ μᾶλλον ᾿Αγαμέμνο- 
νος τοῖς παισὶν αὐτοῦ συμβέβηκεν" πρὸς ὃ ἐπάγει λέκτρα ὅτι ὡς 
βέλος μου ὃ λόγος οὗτος ἥφατο. 

3606. τεϑάφϑαι Ταῖο]: τέϑαφαι Μ. 3567. οὕτω Ῥογβοη. 969. 
πρόσω Ἠρττηδηη: πρόσσω ΜΝ. 571. π}18 ῬΟΥΒΟη86 ποίᾶ ἰη Μ: ΧΌ. 
(106 6 ρ56 οοΥυρμαθάτ) ργϑοβοῦῖρϑῖὶ ΤΌΣΠΘΡΙΒ. 572. τε ΚΙΤΟΒΒΟΥ͂ΝΙ 
878. φωνεῖς " δύνασαι Ἠδγτηδηπ: φωνεῖ" ὁ δυνᾶσαι Μ, φωνεῖς" ὀδυνᾷ Ῥοτ- 
80η. 8714. μαράγνης ΒοΡοΥ61ὰ8: δαράγμησ Μ. 8760, χαταγῆσ 
Μ, “ἂ' ΒΌΡΟΥ ἢ 560Γ. τι. τῶνδε: Μ. 877. ὅὁσίᾳ τυγερῶν Μ, ὅσιαι 
στυγερῶν τα. . 8778. ὅσιαι" στυγερὸν τούτων πᾶσι τί μᾶλλον ϑοοθ- 
ΤΊ ΠΗ. 879. πὰ}1ἃ ΡΟΥΒΟΠ86 ποία ἱἰπ Μ: Οτοβϑ ἰθαϊ Ῥογίαβ. οὖς 
ϑομυρίζ: ὧσ οχ ὧσ ἴδλοίαμη ΝΜ. 380. ἵχετο Μ. τι ϑομυθρίζ: τε Μ, 



ΑΕΚΘΟΒΥ͂ΠΙ 

Ζεὺ Ζεῦ, κάτωϑεν ἀμπέμπων 

ὑστερόποινον ἄταν 

βροτῶν τλήμονι καὶ πανούργῳ 

γειρί, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖται. 

ἐφυμνῆσαι γένοιτό μοι 

πευχήεντ᾽ ὀλολυγμὸν ἀνδρὸς 

εινομένου, γυναιχός τ᾽ 

ὀλλυμένας᾽ τί γὰρ χεύϑω 

φρενὸς οἷον ἔμπας 

ποτᾶται; πάροιϑεν δὲ πρῴρας 

δριμὺς ἄηται χραδίας 

ϑυμός, ἔγχοτον στύγος. 

«αέϊειν. 3. ΗΔ. καὶ πότ᾽ ἂν ἀμφιϑαλὴς 

Ζεὺς ἐπὶ γεῖρα βάλοι, 

φεῦ φεῦ, χάρανα δαΐξας; 

πιστὰ γένοιτο χώρᾳ. 

882. τὴν Ἐρωύν. 888. τῇ χειρὶ Κλυταιμήστρας καὶ Αἰγίσϑου. 

884. ἦα τὸ ὅμοιον καὶ ἴσον τῷ πατρέ μου φυλαχϑῇ. 886. πα- 

νηγυρικόν, λαμπρόν. 889. ὅμως τὸ εἱμαρμένον παρηπταται ὙΑν. 

ριέπταται ΥἹοῖ.) πάντας καὶ οὐκ ἂν ἐπιβουλευϑείη παρὰ τὸ μοιρέδιον. 

890. τῆς ὄφεώς μου. 892. ὀργέλον μῖσος. 898. ὃ ποιήσων 

ἄμφω ἡμᾶς ἀναϑηλῆσαι. 8394. τοῖς ἐχϑροῖς. 89. - τοῦ 

οἴκου ἄκρα. λέγει δὲ τοὺς περὲ Αἴγισϑον. 896. χαὶ γένοιτο 

τὸ τῇ γώ ὅ ὺ τούτων αἴτιος πιστὰ τῇ χώρᾳ, ὅτι σ . 

381. χάτωϑεν άλλων ἘχαροΓΙΌΒ. 8382. ἄτην Μ, ᾿α᾿ ΒΌΡΘΙ ἢ Β0Γ. ΤΊ. 

8388. τλήμονε ρῥτὶπιϊίιβ Μ. τλάμονι Ηρττηϑπη. 884. τόχοισι ΜοΥΚΟΙ. 

8386. π0}16 ρογβοπδθ ποίδ ἰῃ Μ: Χό. Ργδθβουῖρϑιῦ ΤΌΓΠΘΌΙΒ. 386. πυ- 

χάεντ᾽ Ὀϊπάοτί. 486---390. γοῦβὰβ ἰπ Μ' 50 αἰ ]βὶ: ὀλολυγμὸν 1... ϑει- 

νομένου ].. ὀλλυμένασ ᾿. . φρενὸσ ].. ποτᾶται 1]. . πρώρασ)]. 8581. 

ϑινομένου Μ, εἰ ΒΌΡΘΟΣ ε 50Γ. Π. 8388. ὀλλυμένησ Μ, α ΒΌΡΟΣ ἢ 50. πι. 

489. οἷον Ἠρδιταδπη: δεῖον Μ. 891. ἀῆται Μ, ἄηται τα. χραδίας Ἠοτ- 

τοϑηη: χαρϑίασ Μ. 8302. στυγὸσ Μ, στύγοσ τα. 9399. 80}} Ῥθε- 

βόπδ6 ποία ἰῃ Μ: Ε]θοίγαο ἰτἱδαὶξ Ῥογίαβ. χαὲ πότ᾽ οοτγ. ἰπ χαί ποτ᾽ Μ. 

ΟΗΟΞΕΡΗΟΒΟΕ. 

δίχαν δ᾽ ἐξ ἀδίχων ἀπαιτῶ. 

χλῦτε δὲ τα γϑονίων τε τιμαί. 

απέϊουοί. ΧΟ. ἀλλὰ νόμος μὲν φονίας σταγόνας 

χυμένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν 
Γ - ᾿ "ἢ Γ' ΑἹ 

αἷμα. βοᾷ γὰρ λοιγὸς ᾿Βρινὸν 

παρὰ τῶν πρότερον φϑιμένων ἄτην 

ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

ποῖ ποῖ δὴ νερτέρων τυραννίδες; 
ν» “Ὁ 5" : ’ 

ἴδετε πολυχρατεῖς ἀραὶ φϑιμένων, 

ἴδεσϑ᾽ ᾿Αἀτρειδᾶν τὰ λοίπ᾽ ἀμηχάνως 

ἔγοντα χαὶ δωμάτων 
ν - ,͵ » » "ν “ 

ἄτιμα. πᾷ τις τράποιτ᾽ ἄν, ὦ Ζεῦ; 

αηἰϊοίν. 2. ΧΟ. πέπαλται δ᾽ αὖτέ μοι φίλον 
᾽, δ τ δ. Ά ᾽ 

χέαρ τόνδε χλύουσαν οἶχτον. 
Ἁ ΄ Ἁ ’, “, 

χαὶ τότε μὲν δύσελπις, 

897. λεέπει λαβεῖν. 898. αἱ Ἐρωύες παρὰ τῶν γϑονέων ϑεῶν 

τετιμημέναι. 401. βοᾷ, διὰ βοῆῇς ἐφέλκεται. 402. τοῦ γα- 

μέμνονος. 408. τὸ ἑξῆς, ἄτην ἑτέραν ἐπάγουσαν λοιγὸν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

404. ἀντὶ τοῦ οἱ κατὰ γῆς ϑεοί. 406. ἀνειδωλοποιεῖ τὰς ἀράς. 

406. ἡμᾶς τοὺς ὑπολοέπους τῶν ᾿Δτρειδῶν. -- Οἀπεσπασμένους καὶ 

φυγαδευϑέντας τῶν οἴχων. 410. ἀντὲ τοῦ κλυούσῃ. 411. ὅτε 

σε οἰχτιζόμενον ἴδω, ᾿θρέστα. 

898. ταχϑονέων τατιμαι Μ, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἢ. χἀῦτε δὲ Γᾶ γϑονίων τε 

τιμαί ΗΤ, ΑἸ γΘη8, ἴοτί. χἀῦτε δ᾽, ἔται γϑόνιοί τε τιμαί. 899. π0}18 
ῬΘΙβομδΘ ποίδ ἱπ Μ: ὁΠογῸ (ἰ. 6. ΘΟΥΥΡΒΔΘΟῚ) ἰτίρυϊΣ Ηδυτηδηπ. ἀλλὰ νό- 
μος Τυσηοθαυβ: ἀλλ᾽ ἄνομοσ Μ. 401. λοιγὸς Ἐρινὺν ϑομαδίζ: ἀοιγὸν 

ἐρινὺσ ΜΝ. 402. πρότερον Ῥοτίυβ: προτέρων Μ. ἄτην Μ, "α᾽ ΒΌΡΘΓ 
Ἢ 507. π, 404. Π01}18 ρούβοηδθ ποίδ ἰῃ Μ: Ογθϑεὶ ἐγθαϊ βομαθίζ. πό- 

ποι δᾶ, νερτέρων τυραννίδες, ΒΔΙΔΌΘΥΡΟΓ. 406. φϑειμένων Μ, ε ΒΌΡΘΓ 
εἰ 80}. πη, τεϑυμένων ἩδΙΤηΔΠΗ. 408. πετιστραποιταν ὦ ζεῦ Μ, ἰῃ 
ΔΓ, ζτ οἱ οἶμαι πᾶι τίσ τράποιτ᾽ ἄν" ὦ ζεῦτα. 409. πυ0}18 ΡΟΥΒΟΠδΘ 

. Γ ΄ αι 

ποίδ ἴἰῃ Μ:ι! ομοτὸ ἐσὶρθαϊ, Ηθυδηη. πέπαλται ΤΌΘ: πεπάλατε ΝΜ. 

410. χέαρ νογβυΐ 409 δάάϊὶ Μ. 



ΑἈΕΒΟΗΥΙΙ 

σπλάγχνα δέ μοι χελαινοῦται 

πρὸς ἔπος χλυούσᾳ. 
σ Δ᾽ Ἄ....} » Ν 

ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχὲς 

ϑραρέ᾽, ἀπέστασεν ἄχος 

πρὸς τὸ φανεῖσϑαΐ μοι χαλῶς. 

απέϊοίν. 4. ΗΛ. τέ δ᾽ ἂν φάντες τύχοιμεν; ἢ τάπερ 

πάϑομεν ἄγεα πρός γε τῶν τεχομένων. 
», , Ἂ ᾿᾿ ν , 

πάρεστι σαίνειν, τὰ δ΄ οὔτι δέλγεται:; 
’ ἢ σ ) 3 ἢ 

λύχος γὰρ ὥστ ὠμόφρων 

ἄσαντος ἐχ ματρός ἐστι ϑυμός. 

» Ι Ἃ Ἢ ν Κι ἢ 

ἔχοφα χομμὸν “Αριον ἔν τε Κισσίας 

νόμοις ἰηλεμιστρίας 

ἀπριγδόπληχτα πολυπλάνητα δ᾽ ἦν ἰδεῖν 

ἐπασσυτεροτριβῇ τὰ χερὸς ὀρέγματα 42ὅ 

412. ταράσσεται. 418. ἀκουούσῃ τὸν ὑπὸ (ἀπὸ ῬΑ]6Υ) σοῦ 

λόγον. 414. ἰσχυροποιόν. 4160. πρὸς τὸ καλά μοι ἐννοεῖν. 

411. τί δεινὸν εἰπόντες κατὰ Κλυταιμήστρας τύχοιμεν τῆς σῆς 

συμμαχίας, ὦ πάτερ: ἢ ἃ πεπόνϑαμεν:; 419. τῇ μητρὶ τὸν Ἄγα- 

μέμνονα. -- τὰ ἄχη (6!].). 420 (ἰπηπιοὸ 421). ἀχολάκευτος. 

421. ὃ τοῦ Ἀγαμέμνονος. 422. Περσικόν. 424. παραιο απριξ 

πλησσὶ τα απριξ (ἴοτὶ. παρὰ τὸ ἀπρίξ καὶ πλήσσειν, τὰ ἀπρὶξ πλησ- 

σόμενα). 426. ἀλλεπάλληλον κτύπον ποιοῦντα. --- τύμματα (61). 

412. μοι ϑομαρίζ: μου Μ. 413. χλύουσαι (γ6] --- αν) Μ, χλυούσαι τα. 

41454ᾳ. ἴοτί. ἐπαλχῇ σ᾽ ὁρῶμαι, ] ϑάρσος ἀπέστασεν. 416. ϑραρέα- 

πέστασεν Μ. 417. πῈ}14 ρούβοπδθ ποίδ ἰη Μ : Ἐ]θοίσδθ {τἱθαϊὶ Βομαοίζ. 

φάντες Βοίμο: πάντεσ Μ. -- Οτύχοιμεν Ηδττηδηη: τύχοιμεν ἂν Μ. 

418. ἄχεα ϑοῦποηκ: ἄχϑεα Μ. 422. πυ}}ἃ Ῥϑυύβοηδθ ποίδ ἴῃ Μ: ΘΠΟΓῸ 

εὐἰδαϊε Ο ΜΌΘΙΠΟΣ (οοτγρμδθο Ηοἰπιβοθί ). Ἤριον ΗφΥΤΉΔΠΗ : ἄρειον Μ. 

ἕν τε Βοίπο: εἴτε Μ. ἈΑἄισσίας ΒΟΒοτί611π|5 : χισσίαις Μ. 423, νόμοις 

ἐηλεμιστρίας Ἠοττιδπη: νόμοισιλεμιστριασ Μ. 424, ἀπριγδόπληχτα 

ΒΙοιβοϊα: ἄπριγχτοι πληκχτὰ Μ͵ ἀπριγδόπληχτον ΚΊδΔυΒΘΗ. --- πολυπλά- 

νητὰ ΒΙοιηβοΙα: πολυπάλαγχτα (Δοοθηΐι ΒΌΡΘΙ ὁ ΘΓ880) Μ. δ᾽ ἦν Βοροτ- 

ι 

6 1105: δὴν Μ. --- ειδεῖν Μ, ΞΌΡΘΥΒΟΥ. 1η. 

ΟΗΘΕΡΗΟΒΟΕ. 

ἄνωθδϑεν ἀνέχαϑεν, χτύπῳ δ᾽ ἐπερρόϑει 

χροτητὸν ἁμὸν χαὶ πανάϑλιον χάρα. 
5.Ἁ . .“ 

ἰὼ ἰὼ δαΐα 
’ ᾽) “" ὃ “ἷ 5 -“ πάντολμε μᾶτερ, δαΐαις ἐν ἐχφοραῖς 

ἄνευ πολιτᾶν ἄναχτ᾽. 

ἄνευ δὲ πενϑημάτων 

ἔτλης ἀνοέμωχτον ἄνδρα ϑάφαι. 

τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι. 

πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἄρα τίσει 

ἕχατι μὲν δαιμόνων, 

ἕχατι δ᾽ ἁμᾶν γερῶν. 
» ᾽ 

ἔπειτ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν. 

αηέϊϑίν. 2. ΧΟ. ἐμασγαλίσϑη δέ γ᾽, ὡς τόδ᾽ εἰδῆς, 
ν ΄ 

ἔπρασσε δ᾽ ἅπέρ νιν, ὧδε ϑάπτει, 

μόρον χτίσαι μωμένα 440 

420. τῷ ἄνωθδϑεν ἐπαγομένῳ τῇ κεφαλῇ κτύπῳ. 421. κωμῳδεῖ- 

ται ὡς διϑύραμβος. 481. ἐκ τούτου εἴρηται τὸ »τεϑναίην οὔτ᾽ 

(ὅτ᾽ Ὑἱοί.) ἐκεῖνον ἀποπνεύσαντα πυϑοέμηνε Καλλιμάχου αλλά τη). 

489. χατεσχεύασε δὲ τὸ μασχαλισϑῆναι αὐτὸν ἣ Κλυταιμήστρα. ἢ καὶ 

οὕτως" ἀτέμως αὐτὸν ϑάφψασα δυστυχίαν μεγίστην κατασχευάζουσα, 

τῷ σῷ βίῳ, ὦ Ὀρέστα" ὅ ἐστιν, ἵνα δυστυχῇ βίον ζήσῃς, τοῦ Ἄγα- 

μέμνονος μὴ δυναμένου σοι συμμαχῆσαι πρὸς τὴν τιμωρίαν Κλυται- 

μήστρας. 

420. χάτωϑεν ΒΔΙΩΌΟΓΡΟΓ. ἐπερρόϑει ϑίδηϊοΥ: ἐπιρροϑεῖ Μ. 421. 
χρότητον ἅμον Μ, χροτητὸν ἁμὸν τη. 428. π0}]16 ΡῬΘΥΒΟΠ8Δ6 ποίβ 

ἰη Μ: Ἐ]θοίσδθ ἰἱρθυαϊε Ο ΜΌΘΙ16γ. ΑἸΐοσπι ἐὼ ἀ6]6ὲ ῬΑΙΘΥ. 429. 

μᾶτερ ϑομυρίζ: μῆτερ Μ. δαέαισ Μ, δάιαισ τη. 4832. ἔτλας Ὀἱπαοτγῖ. 
438. πὰ}}ἃ ΡΘυβοηδ6 ποίδ ἴῃ Μ: Ογοβϑὶ ἐσ θαϊ: ΒΟΡΟΓΘ]] 8. 484. ἀτί- 
μωσινὰρὰ Μ, ἀτιμωσΐν᾽ ἀρὰ τι, οἶμαι πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσ σ᾽ ἀρὰ τίσει ἴῃ 
ΙΔ’, ΤῊ. 480. ἅμαν Μ. 487. ὀλοίμαν ΤΤΗΘΡυΒ: ἑλοίμαν οἱ ἰπ 

ἸηϑΥρ. τ Μ. 488. π0}]}8 ΡΟΥβοηδ6 ποίδ ἱπ Με: σδοῖὸ ἐσϊρθαὶϊς Ο ΜΌΘΙΟΡ 
(θοσγρηδθὸ Ἠρίμηβοθίμ). ἐμασχαλέσϑη ΒοΡοτίΘ 1108: ἐμασχαλίσϑησ Μ. δέ 
γ᾽ ΚΙδύβοη, τόδ᾽ Ῥαυν : δὲ τωστοστείδης Μ. 439. ἅπερ Ῥοτίυβ: ἅπερ 
οὐ ἴῃ τϑῦρ. ζτ Μ. 440. χτίσαι ϑίδηϊθγ: χτεῖναι (ν ἴῃ ἰαγα τὴ}) Μ. 

ἈΑςβοδγ͵υ ςοα, ὙΝεοκΚΙ εἴη. 24 



ΑΕΒΟΒΥΕΙ 

ἄφερτον αἰῶνι σῷ. 

χλύεις πατρῴους δύας ἀτίμους. 

απέτοίν. 1. ΗΛ. λέγεις πατρῷον μόρον" ἐγὼ δ᾽ ἀπεστάτουν 

»ν. ν᾿ Ν » 3» 

ἄτιμος, οὐδὲν ἀξία, 
-» ᾽ ν 

-“ο 

μυχοῦ δ᾽ ἄφερχτος πολυσινοὺς χυνὸς δίχαν 

ἑτοιμότερα γέλωτος ἀνέφερον λίβη., 

χέουσα πολύδαχρυν γόον χεχρυμμένα. 

τοιαῦτ᾽ ἀχούων ἐν φρεσὶν γράφου υ - 

, δὲ ὦὥτων δὲ συν- 

τέτραινε μῦϑον ἡσύχῳ φρενῶν βάσει. 

τὰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχει, 
) ᾽ Ν.." γιννι “« 

τὰ δ᾽ αὐτὸς ὀργᾷ μαϑεῖν. 
’ ᾽ » ὰ 

Υ̓ 

πρέπει δ᾽ ἀχάμπτῳ μένει καϑήχειν. 

442. τοὺς τοῦ πατρός σου. 446. κατάκλειστος περὶ τὴν 

εἱρχτήν. 4468. οὐδέποτε οὕτως ἑτοίμως ἐγέλασα ὡς τότε ἑτοί- 

μως ἐδάχρυσα. --- τὰ δάχρυα (6}.). 441. πρὸς τὸ κατάχλει- 

στὸς. 448. πρὸς τὸν Ὀρέστην φησίν. 4650. διατόρει, διακό- 

μιζε. -- ἠρεμαίᾳ τῇ φυχῇ. ἀντὶ τοῦ προσέχων καὶ μὴ ἀποπλανώ- 

μενος. 461. ταῦτα δὲ τὰ συμβάντα Ἀγαμέμνονι. 452. αὐτός: 

τουτέστιν (ἀγαμέμνονι: αὐτὸς" τουτέστιν ΤᾺ), ἐπιϑυμεῖ δὲ τὰ λοιπὰ 

γνῶναι ὃ πατήρ, τουτέστι τὴν τιμωρέαν. -- ἀντὶ τοῦ μάϑε τῷ 

τρόπῳ σου. 468. πρέπει δέ σοι ἀμετακινήτῳ δυνάμει ὁρμᾶν κατ᾽ 

αὐτῶν. 

441. ἄφερτον ΒοΡοτίο 15: ἄφερχτον οἱ ἱῃ τᾶῦρ. ζτ Μ. 442. χλύ- 

εἰς Τυτποθυβ: χλύει Μ. δύας ἀτίμους ϑίδη!οΥ: δυσατίμουσ Μ. 443͵ 

ΠΌΪΠα ροβοπδθ ποίᾶ ἱπ Μ: ἘΠ]θοίγδθ ἀοάϊε ΟΜ Θ]16υ. ἔχεις Ηουτηδηπ, 

λέγει Ἠοἰϊπιδοοίι. πατρώξον Μ. 444. ἄξια Μ. 445. μυχῷ ϑίδη- 

Ι6Υ. πολυσινοῦς ΒΙοιηβοΙα: πολυσίνουσ οτᾶδο βπ8]} σ Μ. δίχην ἨθττηδπΗ. 

α 

441. χέουσα Ὀοῦτϑοιδ: χέρουσα τουῦί. ἰῃ χέρουσα Μ. χεχρυμμένον Ὠίη- 

ἀοχί. 448. φρεσὶν ΒοΡοτίο! 15: φρεσσὶν Μ. γράφου ἴῃ γεἰποὶρίο 

ΡῬγοχὶπιὶ υϑσβιβ δδθοί Μ. 449. π0}18 ρούβοπϑθ ποίδ ἱπ Μ. 400. 

φρενῶν Τυσπθῦυδ: φρονῶν Μ. 402. αὐτὸσ (οτΆ80 ε ΟΧ αὐτοῖσ ἴδοίυτ) 

Μ. ὄργα ϑεοαιϊῖρσογ. 468. πρέπει. ([ποταὶ πρέπεισ) δ᾽ ἀχάμπτως Μ. 

ΟΗΘΕΡΗΟΒΟΕ. 

εἰν, ΟΡ. σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις. 

ΗΛ. ἐγὼ δ᾽ ἐπιφϑέγγομαι χεχλαυμένα. 

ΧΟ. στάσις δὲ πάγχοινος ἅδ᾽ ἐπιρροϑεῖ, 

ἄχουσον ἐς φάος μολών, 

ξὸν δὲ γενοῦ πρὸς ἐχϑρούς. 

απίϊοίν. ΘΡ. Ἄρης Ἄρει ξυμβαλεῖ, Δίχᾳ Δίχα. 

ΗΛ. ἰὼ ϑεοί, χραίνετ᾽ ἐνδίχως ὦ. 

ΧΟ. τρόμος μ᾽ ὑφέρπει χλύουσαν εὑγμάτων. 

τὸ μόρσιμον μένει πάλαι, 

εὐγομένοις δ᾽ ἂν ἔλϑοι. 

᾿ς ὦ πόνος ἐγγενὴς 

χαὶ παράμουσος ἄτης 

αἱματύεσσα πλαγά. 

ἰὼ δύστον᾽ ἄφερτα χήδη" 

ἰὼ δυσχατάπαυστον ἄλγος. 

αηἰδείν. δώμασιν ἔμμοτον 

454. σύμπραξον (6}.). 455. ἐλεεινά (61].). 466. ἐπιβοᾷ 

σε ἣ σύστασις ἡμῶν ἣ κοινὴ βοηϑὸν ἐλϑεῖν. 408. ἀντὶ τοῦ 

(κατ᾽ δἀάϊὶ Ῥαϊθν) ἐχϑρῶν. 4569. ὃ ἡμῶν τῷ τῶν ἐχϑρῶν. 

462. πέπηγε μὲν χαὶ ὥρισται πάλαι ὑπὸ Μοιρῶν τὸ τὴν Κλυταιμήσ- 

τραν ἀνδροχτονήσασαν ἀναιρεϑῆναι. τὸ κατ᾽ αὐτῆς δὲ καλῶς χυ- 

ρωϑὲν ὑπὸ τῆς δέκης ἔλθοι, ὅ ἐστι, μὴ μελλήσῃ πρὸς τιμωρίαν 
Κλυταιμήστρας τὸ ϑεῖον. 468. τὸ κατ᾽ εὐχὴν ἡμῖν πληρω- 
ϑείη. 464. συγγενής, ὅτι ὑπὸ συγγενῶν ἐπάϑομεν. 46. 

ἐχτὸς τοῦ καϑήχοντος. 461. ἀφόρητα. 469. ἔνουλον, ἢ 

βαϑύτατον. 

464----61. πῸ}186 ΡΟΥΒΟΠΔΓΌΠΙ ποίδθ ἴῃ Μ. 484. φέλοις ῬΟΓΒΟΩ: 
φίλοισι ΝΜ. 451. ἄρηξον ἩροὶτηΒοΘίΙ. 469. ξυμβαλεῖ Ῥαυν: ξυμ- 

βάλλει ΜΝ. 460. χραέν « « « δίξωσ Μ, χραΐένετ᾽ ἐνδίχωσ τὰ, αὶ ἰάθπ) 

ἴῃ ἸΩΔΥΡ. ΔιάΒου  υ510. 4604. ὦ Ἠοιδηη: ἐὼ Μ. 464--- 478. υπὶ- 
ΥΟΥΒῚ8. ΟἸηἶ 8 (Οτγοβέὶ, ΕἸ] θοίγθ, ομοσο) ἐτἱθυϊ ΚΊΡΟΒΠΟΙ, 405. ἄτας 

ἜΤΘΑ 
Ἠοστηδηῃ. 406. πληγὴ Μ, ΒΌΡΘΥΒΟΓ. τη. 468. βου Βοπάυμῃ δυσχά- 
τάπαυτον. 

94Ἑ 



ἈΕΒΟΗΥΙΠΙ 

τῶνδ᾽ ἄχος, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων 

ἔχτοϑεν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν 

δι᾿ ὠμὰν ἔριν αἱματηρᾶν. 

ϑεῶν τῶν χατὰ γᾶς ὅδ᾽ ὕμνος. 

ἀλλὰ χλύοντες, μάχαρες γϑόνιοι, 

τῇσδε χατευχῆς πέμπετ᾽ ἀρωγὴν 

παισὶν προφρόνως ἐπὶ νίχῃ. " 

πάτερ, τρόποισιν οὐ τυραννιχοῖς ϑανών, 

αἰτουμένῳ μοι δὸς χράτος τῶν σῶν δόμων. 

χἀγώ, πάτερ, τοιάνδε σου χρείαν ἔχω, 

φυγεῖν μέγαν προσϑεῖσαν Αἰγίσϑῳ 

᾿ οὕτω γὰρ ἄν σοι δαῖτες ἔννομοι βροτῶν 

χτιζοίατ᾽ " εἰ δὲ μή, παρ᾽ εὐδείπνοις ἔσῃ 

ἄτιμος ἐμπύροισι χνισωτοῖς γϑονός. 

ΗΛ. χἀγὼ χοάς σοι τῆς ἐμῆς παγχληρίας 

οἴσω πατρῴων ἐχ δόμων γαμηλίους " 48 

412. ἣν ἤρισε πρὸς τὸν πατέρα. 418. ταῦτα τὰ ᾷσματα 

τοῖς κατὰ γῆν (γῆς ϑίοΡ.) ϑεοῖς πρέπει, καὶ οὐ τοῖς οὐρανίοις. 

411. οὐχ ὡς βασιλεῖ πρέπεε, ἀλλ᾽ ἀδόξως. 480. ὥστε φυγεῖν 

τὰς ἐπιβουλὰς Αϊγέσϑου τιμωρησαμένην αὐτόν. 481. οὕτω γὰρ 

ἄν σοι κρατήσαντες πολυτελῶς ϑύσοιμεν. ἔννομοι δὲ αἱ νόμεμοι ϑυ- 

σέαι, αἱ πολυτελεῖς. 482. γίγνοιτο (61}.). --- εἰ δὲ μή: ἄτιμος ἐν 

πυροῖσι χνισωτοῖς ἔσῃ παρ᾽ εὐδείπνοις χϑονός, ὅ ἐστι παρὰ κατοιχο- 

μένοις δείπνῳ τιμώμενος (τιμωμένοις Ἰ)ΑΥ]68). οὕτως τὸ ἑξῆς, τῶν 

ἄλλων νεχρῶν μεταλαμβανόντων ἐναγιασμῶν σὺ ἄτιμος ἔσῃ. 484. 

κτήσεως (61... 486. εἰ γὰρ Αἴγισϑος ἀπολεῖται, κἀγὼ γαμηϑήσομαι. 

410. τῶνδ᾽ ἄχος ϑομυοίζ: τῶν δ᾽ ἑχὰσ Μ. 412. δὲ ὡὠμὰν ἔριν 

ΚΙδυβοη (ἔρεν ἱπνοπογαὶ Ηθυτηδηπ): αεωμαναίρειν ΜΝ. 4138. τῶν δὐάϊάϊέ 

Ηθυτηδπη. 416. νέχῃ Ῥοτγίαβ: νέχην Μ. 4171. Οτοϑο ἐσϊθαϊ: ΒΟθΟΥ- 

ε 

1618: ἮΔΛ φτγδοβογτρίυπι ἱπ Μ. 478. αἰτουμένῳ Ταχηθρθαβ: αἐτούμενόσ 

Μ. 419 ----484. πυ}]]86 Ῥουβομδγασι ποίδθ ἴῃ Μ. 479. τοιάνδε σου 

Τυχηθῦυβ: τοϊάδεσμηου Μ. 488. ἐμπύροισι Αὐυταῖιβ: ἐν πυροῖσε Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΒΕ. 

πάντων δὲ πρῶτον τόνδε πρεσβεύσω τάφον. 

, ὦ γαῖ᾽, ἄνες μοι πατέρ᾽ ἐποπτεῦσαι μάχην. 

ὦ Περσέφασσα, δός δέ τ᾽ εὔμορφον χράτος. 

, μέμνησο λουτρῶν οἷς ἐνοσφέσϑης, πάτερ. 

, μέμνησο δ᾽ ἀμφέβληστρον ᾧ σ᾽ ἐκαίνισαν. 

. πέδαις δ᾽ ἀγαλχεύτοις ἐϑηρεύϑης, πάτερ. 

, αἰσχρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν καλύμμασιν. 

, ἄρ᾽ ἐξεγείρῃ τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πάτερ: 

, ἂρ᾽ ὀρϑὸν αἴρεις φίλτατον τὸ σὸν χάρα; 

, ἥτοι δίχην ἴαλλε σύμμαχον φίλοις, 

ἢ τὰς ὁμοίας ἀντέδος λαβὰς λαβεῖν, 

εἴπερ χρατηϑείς γ᾽ ἀντινιχῇσαι ϑέλεις. 

,. χαὶ τῇσδ᾽ ἄχουσον λοισϑίου βοῆς, πάτερ" 

ἰδὼν νευσσυὺς τούσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ 

οἴχτειρε ϑῆλυν ἄρσενός ϑ᾽ ὁμοῦ γόον. 

0Ρ. καὶ μὴ ᾿ξαλείψῃς σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. 

οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηχας οὐδέ περ ϑανών. 

ΗΛ. παῖδες γὰρ ἀνδρὶ χληδόνες σωτήριοι 

486. τιμήσω (6}.). 481. ἐντεῦϑεν ἀμοιβαῖα τὰ πρόσωπα 

᾿θρέστου καὶ Ἠλέκτρας, πρῶτον δὲ Ὀρέστου. 489. οἷς ἀπέϑανες. 

491. ἀσιδήροις δεσμοῖς" λέγει δὲ τῇ ἀδιεξοδεύτῳ ἐσϑῆτι. 492. 

ἐπιβουλευτοῖς πέπλοις. 496. ἢ τὴν δέκην συμμαχοῦσαν ἡμῖν 

κατ᾽ αὐτῶν πέμφον, ἢ σὺ κόλασον αὐτούς. 496. ἀντέλαβε ((1}.). 

δ02. ἐὰν ἡμεῖς ὦμεν. 5608. διὰ φήμης σώζοιέν σε. -- εὐφημέαι. 

481 --- 494. Ῥδγδρτδρῃὶ 5ἰηρι}}8 ὙΘΥΒΙ ΒΒ Ῥγδθῆχδθ ἰπ Μ, ηἶβὶ αυοᾶ 

486 δηΐθ ρδιδρτρῆυμι ποίδπι Ογοϑίϑθ δάβουιρϑὶΐ τη]. 487. πατέρ᾽ 

ΒΟΡοΥ 6118: πάτερ Μ. 490. ὡς ἐχαίνισας Οοπίηρίοῃ. 491]. πέ- 

δαις γ᾽ ἀχαλχεύτοισι ϑηρευϑεὶς Οοπίηρίοηῃ. 498. ὀνείδεσιν ΒΟΌΟΥ- 

(6115: ὀνεέδεσσιν Μ. 498 ----621. π0}1]86 Ρϑυβοηδύμη ποίδθ ἰῃ Μ: 

496. ΟΡ., 498. ΗΔ. δἀβοτίρϑὶε Τγγπμῖ, 5601. ΟΡ. Ηοστβᾶπη, δ08. ΗΛ. 

οἱ δ06. ΟΡ ὙΥοὶ!, δ08. ΧΟ. Ἡρτιδηη, δὅ12. ΟΡ. οἱ 5621. ΧΌ. Βοροτ- 

6118. 496. λαβὰς Οδηίον: βλάβας Μ. δ00. γόον Ῥαυν: γόνον 

Μ. 601. μηξαλείψησ Μ. 608. χληδόνος. ϑομαθίζ. 



ἈΞΒΟΗΥΙ͂ 

ϑανόντι" φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δίχτυον, 

τὸν ἐχ βυϑοῦ χλωστῇρα σῴζοντες λίνου. 

᾿ ἄχου᾽", ὑπὲρ σοῦ τοιάδ᾽ ἔστ᾽ ὀδύρματα, 

αὐτὸς δὲ σῴζῃ τόνδε τιμήσας λόγον. 

χαὶ μὴν ἀμεμφῇ τόνδ᾽ ἐτείνατον λόγον, 

τίμημα τύμβου τῆς ἀνοιμώχτου τύχης. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἐπειδὴ δρᾶν χατώρϑωσαι φρενί, 

ἔρδοις ἂν ἤδη δαίμονος πειρώμενος. 

ἔσται" πυϑέσϑαι δ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δρόμου, 

πόϑεν χοὰς ἔπεμφεν, ἐχ τίνος λόγου 

μεϑύστερον τιμῶσ᾽ ἀνήχεστον πάϑος: 

ϑανόντι δ᾽, οὐ φρονοῦντι, δειλαία χάρις 

ἐπέμπετ᾽ (οὐχ ἔχοιμ᾽ ἂν εἰχάσαι τόδε) 

τὰ δῶρα, μείω δ᾽ ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. 

504. ἐχεῖνοι γὰρ ἐπιπλέον (ἐπιπλέοντες ΑὈτΘ50}) σημαδουσι τὴν 

ἐν βυϑῷ σαγήνην" οὕτω καὶ ἡμεῖς ζῶντες σὲ τὸν ϑανόντα. --- φελ- 

λοέ: τὰ χοῦφα ξύλα τὰ ἀναβαστάζοντα ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τὰ δέκτυα. 

δ06. ἐν περιφράσει τὸν (τὸ ΑὈτ650}) χλωστὸν λώον. 506. ἀντὶ 

τοῦ πείσϑητι (6}.). 501. ἀντὲ τοῦ ἐπακούσας ἡμῶν. 608 

(πο 509). λεάτεε ἡ εἰς. 509. πολυϑρυλήτου (πολυϑρηνήτου 

Ἐπρου). 510 (611). ὦ ᾽θρέστα. 511 (610). τὰ κατὰ τὴν 

σφαγὴν Αἰγίσϑου. 512. ἔξω τοῦ προχειμένου. 614. ἀντὶ 

τοῦ τιμῶσα αὐτή. --- ἀνίατον (6}].). δ16. τῷ ὑπ᾽ αὐτῆς ϑανόντι 

καὶ μὴ φρονοῦντι τὰ αὐτῆς. 516. οὐ (ἀοϊοὶ ΑὈγΘ50}) διστάζω 

ὅτι οὖχ (]. ὅτου ἕνεχα) ἐπέμφϑη. 511. ἀντὶ τοῦ ὑπερβαίνει τὰ 

ἁμαρτήματα τὴν ἀπὸ τῶν δώρων πειϑὼ καὶ παρηγορίαν. 

δ04. ὧσ Μ. ὅθ. σώζοντεσ Μ. λίνου Μ, λίνον τι, λένῳ ΟἸοπι, ΑἸοχ. 

Βαομ. Π ν. δθδ. δ07. σώζηι Μ. 608. ἀμεμφῆ τόνδ᾽ Οδπίογ, ἐτεέ- 

νατον Ἠοτιπᾶπη: ἀμόμφητον δὲ τινατὸν δἀβοτρίο ζτ Μ. ἐτεινάτην ΒΙοΙ- 

βοϊὰ. διῖ0. χατόρϑῶσαι ἀπο οοτγΣ. ΝΜ. 612. πύϑεσϑαι Μ, πυϑέσϑαι τι. 

δ16. ϑανόντε ΑΡΥΘΒΟΒ : ϑανοῦντι Μ. 516. τάδε τιὰί. ἰπ τόδε Μ. δ]17. 

μείω Τυσποθυβ: μέσω Μ. δῶρ᾽, ὀλείξω ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂Σ, 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

τὰ πάντα γάρ τις ἐχγέας ἀνϑ᾽ αἵματος 

ἑνός, μάτην ὁ μόχϑος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

ϑέλοντι δ᾽, εἴπερ οἶσϑ᾽, ἐμοὶ φράσον τάδε. 

᾿ οἵδ᾽, ὦ τέχνον, παρῇ γάρ" ἔκ τ᾽ ὀνειράτων 

χαὶ νυχτιπλάγχτων δειμάτων πεπαλμένη 

χοὰς ἔπεμψε τάσδε δύσδεος γυνή. 

0Ρ. ἢ καὶ πέπυσϑε τοὔναρ, ὥστ᾽ ὀρϑῶς φράσαι; 

ΧΟ. τεκεῖν δράχοντ᾽ ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 

0Ρ. χαὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ χαρανοῦται λόγος; 

ΧΟ. ἐν σπαργάνοισι παιδὸς ὁρμίσαι δίχην. 

0Ρ. τίνος βορᾶς χρήζοντα, νεογενὲς δάχος: 

ΧΟ. αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι. 

0Ρ. χαὶ πῶς ἄτρωτον οὖϑαρ ἦν ὑπὸ στύγους: 

χρΟ. ὥστ᾽ ἐν γάλαχτι ϑρόμβον αἵματος σπάσαι. 

0Ρ. οὔτοι μάταιον ἂν τόδ᾽ ὄφανον πέλοι. 

ΧΟ. ἣ δ᾽ ἐξ ὕπνου χέχλαγεν ἐπτοημένη. 

520 (ἰππιο 617). ὁ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. 528. ἀσεβής (6}.). 

528. χεφαλαιοῦται. --- ἀντὶ τοῦ τὰ ἐφεξῆς τοῦ ὀνεύρου. δ21. ὡς 

παῖδα αὐτὸν ἐκτεῖναι ἐδόκει ἐν τοῖς σπαργάνοις. -- ἀπὸ κοινοῦ τὸ 

ἔδοξεν. 628. πρὸς τὸ δράκοντα εἶπεν τὸ χρήζοντα. -- ἀντὶ τοῦ 

νέον (61). δδὅ80. τοῦ μισητοῦ ϑηρέου. δϑ1. ἀντὶ γάλακτος αἷμα. 

582. ὄφανον, ὄψις, φαντασία. τὸ χ δέ, ὅτι ἀπὸ τῆς ὄφεως παρῆξε 

τὸ ὄψανον. -- τὸ ἐκ τοῦ ἀνδρὸς Ἀγαμέμνονος φάντασμα. 

619 δὲ δ]. ζτ ἰπ πιδτρίπο Μ. ὅθ0. οἴσϑέμοι Μ. 68]. παρῆ 

Ῥοϊβοη: πάρει (ει ἰπ ταβιγ8), δβουρίο γρ. παρῆσ, Μ. δ24--δ2. πι]- 

186 ρουβομᾶγαμη ποίδθ πῃ Μ, πἰβὶ αυοὰ 524. δ20. ὅ26. ὅ49. ΡΥ ΡΒὶ 

Ργδθῆχϑθ βυῃί. 524. πέπυσϑε: Μ. τοῦναρ Μ. 628. τίνος ὟΥ εἰ- 

Ιδιθῦ: τυὸσ Μ. χρήξοντα Μ. νεογενὲς ΤΌΓΣΠΘΌΙΒ: νεορενὲσ Μ. 529. 

μαστὸν ΒΙοιιῆοΙὰ (μασϑὸν Ῥογβοη): μαζὸν Μ. τὠνεέρατι ῬοΟΥΒΟΠ: τ᾽ ὁνεί- 

ρατι Μ. 80. ξτ ἴῃ τπιλγρὶπο ΝΜ. --- οὖϑαρ ἣν Ῥαυπ: οὐχαρην Μ, οὖχα- 

ριν το. ὁπὸ στύγους ϑομυθίξ: ὁποστύγοσ Μ. 82. νογβυὶ ργδθῆχυμ χ ἴῃ 

Μ. ἂν τόδ᾽... πέλοι Μαγίάπ: ἀνδρὸσ. . πέλει Μ. 688. χέχραγεν ΒΟΡΟΥ- 

(6118, χέχλαγγεν Η1. ΑἸγοηΒ. ἐπτωημένῃ υἱ νἱᾶ. δηΐθ οοῦσ. Μ, δου. τη}. 



ἈΕΒΟΗΥΙῚΙ 

πολλοὶ δ᾽ ἀνῆϑον, ἐχτυφλωϑέντες σχότῳ, 

λαμπτῇρες ἐν δόμοισι δεσποίνης χάριν᾽ 

πέμπει τ᾽ ἔπειτα τάσδε χηῃδείους γοάς, 

ἄχος τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων. 
" ν᾿ » “ - Ἁ Ἅ , ἀλλ᾽ εὔχομαι γῇ τῇδε χαὶ πατρὸς τάφῳ 

τοὔνειρον εἶναι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τελεσφόρον. 
΄ ’ σ΄ ἤ »μ 

χρίνω δέ τοί νιν ὥστε συγχόλλως ἔχειν. 

εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν γῶρον ἐχλιπὼν ἐμοὶ 

οὕφις ἐεπᾶσα σπαργανηπλείζετο 

χαὶ μαστὸν ἀμφέγασχ᾽ ἐμὸν ϑρεπτήριον, 

ϑρόμβῳ τ᾽ ἔμιξεν αἵματος φέλον γάλα, 

ἣ δ᾽ ἀμφὶ τάρβει τῷδ᾽ ἐπῴμωξεν πάϑει, 

δεῖ τοί νιν, ὡς ἔϑρεφεν ἔχπαγλον τέρας, 

ϑανεῖν βιαίως" ἐχδραχοντωϑεὶς δ᾽ ἐγὼ 

χτείνω νιν, ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε. 

ΧΟ. τερασχόπον δὲ τῶνδέ σ᾽ αἱροῦμαι πέρι. 

584. ἀνέλαμφαν (61.). --- οἱ σβεσϑέντες ἤδη λαμπτῆρες. νὺξ 

γὰρ ἦν. 580. τὰς πρὸς εὐμένειαν Ἠγαμέμνονος. 587. ϑὲε- 

ραπευτικὸν ἴαμα, ϑεράπευμα τμητικχὸν τῶν καχῶν οἰηϑεῖσα ποιεῖν. 

-- λεέπει τὸ ποιεῖν. 589. αὐτὸ τὸ ὄνειρον. 540. συνημμέ- 

νως τῇ ἀληϑείᾳ. 541. τὴν γαστέρα τῆς Κλυταιμήστρας. ὅ42. 

ἐπιμελείας ἠξιοῦτο. 541. δεῖ τοι νειν, ὡς ἔϑρεφεν: ὥσπερ δι᾽ 

αἵματος ἔϑρεφε τὸν δράκοντα, δεῖ αὐτὴν ϑρέψαι τῷ ἰδέῳ γάλακτι. 

ὅ ἐστι δ αἵματος τὴν ἐμὴν ἐπιϑυμέαν πληρῶσαι. 5641. ἀγριω- 

ϑεὶς κατ᾽ αὐτῆς. 

ὅ84. ἀνῆϑον ὙΔΙΟΚοπδγυΒ: ἀνῆλθον Μ. δ40. συγχόλλως Υἱοίο- 

λ 
τίυβ: συσχόλωσ Μ. 5641. ἐχλιπών ΒΙοιιῆο]α : ἐχλεέπων (ω ἴῃ ΓΆ8Β.; 

ἔπογαὶ εὖ Μ. 542. ξτ ἰῃ τπιᾶγρὶπο Μ. οὔὖφις Ῥογβοη: οὐφεῖσ Μ. ἐπ᾿ 

ἀμὰ σπάργαν᾽ ΚΙαυβοη. ἠλελέξζετο ΜοίΖρου. δ48. μαστὸν ΒΙοπιβοϊὰ: 

μασϑὸν Μ. δ44. τ᾽ Ηοτδηῃ: δ᾽ Μ. δ4δ. ἀμφὲ τάρβει τῷδ᾽ 

Ῥογβοη: ἀμφιταρβίτωδ᾽ Μ. 647. ἐχδραχόντωνθεὶσ ταυΐ. ἱπ ἐχδραχον- 

τωϑεὶσ Μ. 5649. δὴ ΚίγΟΒΒοΙ τῶνδέπ᾽ τηυΐ. ἰπ τῶνδέσ᾽ Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 511 

γένοιτο δ᾽ οὕτως. τἄλλα δ᾽ ἐξηγοὺ φίλοις, 5580 

τοὺς δ᾽ ἕν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ μή τι δρᾶν λέγων. 

ἁπλοῦς ὃ μῦϑος" τήνδε μὲν στείχειν ἔσω. 

αἰνῶ δὲ χρύπτειν τάσδε συνϑήχας ἐμάς, 

ὡς ἂν δόλῳ χτείναντες ἄνδρα τέμιον 

δόλῳ τε χαὶ ληφϑῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 

ϑανόντες, ἧ καὶ Δοξίας ἐφήμισεν, 

ἄναξ ᾿Απόλλων, μάντις ἀφευδὴς τὸ πρίν. 

ξένῳ γὰρ εἰχώς, παντελῆ σάγην ἔγων 

ἥξω σὺν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἑρκχείους πύλας 

Πυλάδῃ, ξένος τε καὶ δορύξενος δέμων. 

ἄμφω δὲ φωνὴν ἥσομεν Παρνησσίδα, 

γλώσσης ἀυτὴν Φωχίδος μιμουμένω. 

χαὶ δὴ ϑυρωρῶν οὔτις ἂν φαιδρᾷ φρενὶ 

δέξαιτ᾽, ἐπειδὴ δαιμονᾷ δόμος χαχοῖς" 

μενοῦμεν οὕτως ὥστ᾽ ἐπειχάζειν τινὰ 

δόμους παραστείγοντα καὶ τάδ᾽ ἐννέπειν" 

τέ δὴ πύλαισι τὸν ἱχέτην ἀπεέργεται 

δδ2. σύντομος (6}.). --- τὴν Ἠλέχτραν. 5584. τὸν Ἀγαμέμ- 

νονα. 566. χαϑό. τὸ ἑξῆς, ἐφήμισε τὸ πρῶ. δ58. οἶμαι 

ἀντὶ τοῦ ἐοικώς. --- τελείαν (6}.). -- πανοπλέαν: ἢ τελείαν παρα- 

βολὴν (περιβολὴν Υἱοῖ.) ἔχων ξένου. 561. φονικχήν. οἶμαι δὲ 

Φωκικὴν ϑέλειν. 5604. τετάρακται. 566. χἂν μὴ δεξιωϑῶ- 

μεν, μενοῦμεν πρὸ τῶν ϑυρῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε εἰκάζειν τινὰ ὅτι 

ἠτιμώϑημεν καὶ τοιαῦτα λέγειν. 

δδ0. γένοιτό ϑ᾽ 6]. 5561. τοὺς μέν τι ϑ'ίΔ60Υ. δδῶ. στεί- 

χειν Ῥούβομ: στέχειν Μ. δδ4. χτεέίναντες ΒΟΒοΙίΘΙ]α5: χτεέναντασ Μ. 

δδδ. ληκφϑῶσιν (ἰποταΐ λημφύῶσιν) Μ. δδδ5ᾳ. δόλοισι χαὶ Ἠαγίυῃρ. 

ϑάνωσιν ἐν τ. β. ληφϑέντες 1Α Ηρπηπηΐηρ. δ59. ἐφ᾽ ἑρχείους ΤΣΠΘ- 

θυ8: ἐφερχίουσ Μ. 661. ἥσομεν ΤΌΣΠΘΡαΒ: οἴσομεν Μ. Παρνησίδα 

ῬΟΥΒΟΏ. 5604. δέξαιτ᾽ Τυσηθθυβ: λέξαιτ᾽ Μ. 566. δόμους Βοῖδ580- 

πδᾶθ: δόμοισ Μ. παραστείχοντα ἱοίοΥ 8: παραστέχοντα ΝΜ. 567. 

πύλαισι ΒΙοιβο]ἃ: πυλήισι Μ. 



ΑΒΒΟΗΥΤΙΙ 

Αἴγισϑος, εἴπερ οἶδεν ἔνδημος παρών; 

εἰ δ᾽ οὖν ἀμείφω βαλὸν ἑρχείων πυλῶν 

χἀχεῖνον ἐν ϑρόνοισιν εὑρήσω πατρός, 

ἢ χαὶ μολὼν ἔπειτά μοι χατὰ στόμα 

ἀρεῖ, σώφ᾽ ἔσϑι, χαὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς βαλεῖ, 

πρὲν αὐτὸν εἰπεῖν" ποδαπὸς ὃ ξένος; νεχρὸν 

ϑήσω ποδώχει περιβαλὼν χαλκχεύματι. 
’ ")}»». Ἁ 3 ἢ ἤ 

φόνου δ᾽ ᾿Βρινὸς οὐχ ὑπεσπανισμεν 

ἄχρατον αἷμα πίεται τρίτην πύσιν. 
᾿Ὦ Ἄ Ἀ } , Ὑ -» 

νῦν οὖν σὺ μὲν φύλασσε τὰν οἴχῳ χαλῶς, 

ὅπως ἂν ἀρτίχουλλα συμβαίνῃ τάδε" 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 
- "» "» - ᾿ ἤ Ἂ , 

σιγᾶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ χαὶ λέγειν τὰ χαίρια. 

τὰ δ᾽ ἄλλα τούτῳ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι λέγω. 

ξιφηφόρους ἀγῶνας ὀρϑώσαντί μοι. 

εἰν. 1. ΧΟ. πολλὰ μὲν γᾶ τρέφει 

δεινὰ δειμάτων ἄχη, 

5669. βηλὸν τὸν οὐδόν. 512. τὸ ἑξῆς σάφ᾽ ἔσϑι πρὶν αὐτόν. 

δ74. τῷ ταχεῖ ξίφει. ὡς ἐπὶ ἐμφύχου δὲ εἶπεν. 5156. οὐχ ἀπο- 

τυγχάνουσα. 616. ὡς εἰ ἔφη τοῦ τρέτου χρατῆρος, μετὰ Ἄγα- 

μέμνονα τῶν δύο τούτων τὸ αἷμα. 5711. ὦ ᾿Ηλέχτρα. 578. 

σύμφωνα καὶ ὑγιῶς συναρμοζόμενα ταῖς νεωστὶ συνθήκαις ἡμῶν. 

680. τὰ γρήσιμα. 581. τῷ Πυλάδη. 682. συμπράξαντέ μοι. 

588. πολλὰ τέχτει ὃ ἀὴρ ἐχ τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος πτηνὰ καὶ ἑρπετά. 

εἰσὶ γὰρ ὄφεις ἐξ ἀέρος πέπτοντες. 584. κατὰ περίφρασιν, δεῖ 

ματα. -- κακῶν χάχιστα βλάβη. 

669. βαλῶν Μ, βαλὸν τι. ἑρχείων ϑίδηϊογ: ἕρχειον Μ, ἑρχίον ται. 

51154ᾳ. ἀοϊοπαϊ νἱἀθηΐαν. 612. ἀρεῖ ΒαΙΡοΥρογ: ἐρεῖ Μ. βαλεῖ Ἐο- 

Βογίθ! δ: βαλεῖν Μ. 611. νῦν ΒΙοιιβοϊᾶ: σὺν᾽, 5Β0ρἃ ν᾽ οἴδ80 Μ. 

δΊΒ. συμβαίνει Μ, ἢ ΞΌΡΘΙ εἰ ΒΟΓ. Π|. 82. ὀρϑώσοντι ῬΘΆΓΒΟΙ. 

688. ρᾶγαστρθυπι Ῥγϑοῆχὶε τῇ. γᾶ Βομυορίσ: γὰρ Μ. δ84. δεινὰ 

Ηδδίῃ : δεινὰ χαὶ Μ. 

ΟΗΟΕΡΗΟΈΒΟΕ. 

πόντιαί τ᾽ ἀγχάλαι χνωδάλων 

ἀνταίων βροτοῖσι 

πλάϑουσι, βλαστοῦδσι καὶ πεδαΐχμιοι 

λαμπάδες πεδάοροι 

πτανά τε χαὶ πεδοβά- 

μονα χἀνεμοέντων 

αἰγίδων φράσαι χότον. 

απἰϊοίν. 1. ἀλλ᾽ ὑπέρτολμον ἀν- 

δρὸς φρόνημα τίς λέγοι 

χαὶ γυναικῶν φρεσὶν τλημόνων 

παντόλμους ἔρωτας 

ἄταισι συννόμους βροτῶν; 

ξυζύγου δ᾽ ὁμαυλίας 

ϑηλυχρατὴς ἀπέρω- 

586. αἕ χκοιλότητες ((1.). 586. ἔναντι (ἐναντέων ΑὈΓΘΒΟΙ)). 

581. γεννῶσι καὶ αὔξουσιν. --- αἱ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ λαμπάδες, 

τουτέστιν, ὃ ὑπὸ ἡλίου φωτιζόμενος ἄρ. 588. αἱ ἀχτῖνες τοῦ ἡλίου 

αἱ καϑημεριναί. 691. χαταιγέδων. -- ἐννόησον (6}}.). 592. ὁ 

ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ δέ. 598. τές λέγοι φρεσίν, ἀντὲ τοῦ ἐννοήσειεν. 

696. ἀπὸ χοινοῦ τὸ τίς λέγοι. δ91. ὁμοικοιτέας (ὁμοκοιτέας ΒοΟθοΤί.) 

(61.). 5698. ὅ γυναικῶν χρατῶν. λέγει δὲ ταῦτα, ὅτε ἣ Κλυται- 

μήστρα κατωφερείας ἕνεκα τῷ Αἱϊγίσϑῳ ἐγαμήϑη. -- ἀντὶ τοῦ στυγ- 

νὸς καὶ ὑπερήφανος. 

δ8θ654ᾳ. ἀνταίων βρύουσι" πλάϑουσι χαὶ Ηοτγδπη (βλαστοῦσι ἀο]ονῖί 

Κιυϊο ). Απίθ δὅ88 ρδγδρυαρηυβ ογαϑ ἴῃ Μ. πεδάοροι ϑίδηϊογΥ: πε- 

δάμαροι Μ, πεδάμαροι οἱ ἰπ τιδΙρ. οἶμαι πέδουροι, ἵν᾽ ἢ τὸ σημαινόμενον 

μετέωροι τη. 689. πτηνά Μ, α΄ ΒΌΡΟΓ ἢ 80. πὶ. -- πεεδοβά- Μ, 

πεδοβά- τα. 690. πεδυβάμον᾽ ἂν ἀνεμοέντων ΕἼΔΗΖ, ἔοτί. πεδοβά- 

μον᾽ ἂν ἀνεμόεντ᾽ ἂν. 594. φρεσὶν ΑἸΙὰ.: φρεσσὶν Μ. τλημόνων 

ΚΙδῦβοη: τλημόνων καὶ Μ. τλαμόνων Ὀἰπάαοτί. δ95ὅ. ἔρωτας Υ. 86- 

αυθηιὶ δᾶαϊὶ Μ. 5691. ξυζύγου Ἐπρογ: ξυζύγουσ Μ. δ985αᾳ. ἀπέ- 

ρωτοσ, Ἰἰξοτα τ ὃχ π ἴδοίδ, Μ. παρανκαχᾶι ([ποταῦ ἴοτί. παρανειχᾶι) ΘΟΥΤ. 

ἱπ παρανιχᾶι Μ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

τος ἔρως παρανιχᾷ 

χνωδάλων τε χαὶ βροτῶν. 

ἴστω δ᾽ ὅστις οὐὖγ ὑπόπτερος 

φροντίσιν δαείς, 

τὰν ἁ παιδολυ- 

μὰς τάλαινα θεστιὰς μήσατο 

πυρδαῆτιν πρόνοιαν, 

χαταίϑουσα παιδὸς δαφοινὸν 

δαλὸν ἥλιχ᾽, ἐπεὲ μολὼν 

ματρόϑεν χελάδησε 

ξύμμετρόν τε διαὶ βίου 

μοιρόχραντον ἐς ἦμαρ. 

απἰϊοίν. 2. ἄλλαν δή τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν 

φοινίαν Σχύλλαν, 

601. γινωσχέτω δ᾽ ὅστις ὃ παιδευϑεὶς οὐχ ὑποπτέροις φροντίσιν, 

ἕν᾽ ἦ τὸ ὅς ὑποταχτικὸν ἀντὶ τοῦ ὃ προταχτικοῦ. --- ὃ μὴ κοῦφος, 

ἀλλ᾽ ἀληϑῶς μαϑεῖν ϑέλων. 608. ἡ τῷ παιδὲ Μελεάγρῳ λυμη- 

ναμένη. οὕτω τὸ ἑξῆς, ἥντινα μήσατο πρόνοιαν τάλαινα θεστιὰς ἡ 

παιδολύμας καὶ πυρδαής. 601. ἥλικα ξύμμετρον τῷ παιδὶ δαλόν, 

ἐξότε πεσὼν ἀπὸ τῆς μητρὸς ἐβόησεν, τουτέστιν ἐξότε γεγέννηται. 

- ἀφ᾽ οὖ. ἀντὶ τοῦ ἐξότε. -- ἥλικα ξύμμετρόν τε: τὸν συμμετρη- 

ϑέντα αὐτῷ εἰς τὸ διὰ βίου μοιρόχραντον ἦμαρ, ὅ ἐστιν, εἰς τὸ ἦμαρ 

τῆς ζωῆς τὸ ὑπὸ Ἠοιρῶν δεσποζόμενον (ἥλικα ξύμμετρόν τε τῷ παιδὶ 

δαλόν. ἥλικα, ἐξότε .. γεγέννηται" ξύμμετρον, τὸν συμμετρηϑέντα 

χτξ. Ἐπ ρ61). 611. ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἴστω τίς. 

600. χαὲ στρόβων ὙΥΘΕΙ]. 604534ᾳ. παιδολυμὰς Ὀϊπϑοτῖ: παιδολύ- 

μασ (ἰᾶαπιθ ἱπ ὑπὸ γοϑῦβϑὰ) Μ. 006. πυρδαῆτιν Ἡοττηδηπη: πυρδαῇ 

τινα Μ. 606. χαταέϑουσα Οδπίοῦ: χ᾽ αἰϑοῦσα Μ, χ᾽ αἴϑουσα τλ. 
ν 

609. διαὶ Οδηίοῦ: διὰ Μ. 610. μοιρόχραντον Οδπίογ: μοιρόχραντοσ δ᾽ 

(ν ΒΌρΡο βου. τ) Μ. Ῥοβὲ ἐς [ἰὰγτὰ ἰῃ Μ. ἅμαρ Ὀἰπάοτγί. 611. ἄλλαν 

Ρογίαβ: ἀλλα Μ. δ᾽ ἔστιν Ηρττηδηη. «612. φοινέαν χόραν ΜοΟΙΚΘΙ, 

φ. γυναῖχ᾽ ῬΑΙΟΥ. 

ΟΗΟΕΚΡΗΟΒΟΕ. 

ἅτ᾽ ἐχϑρῶν ὑπαὶ 

φῶτ᾽ ἀπώλεσεν φίλον Κρητιχοῖς 

γχρυσοχμήτοισιν ὕρμοις 

πιϑήσασα δώροισι ἤξφνωω, 

Νῖσον ἀϑανάτας τριχὸς 

νοσφίσασ᾽ ἀπροβούλως 

πνέονϑ᾽ ἁ χυνόφρων ὕπνῳ. 

χιγχάνει δέ νιν Ἑρμῆς. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμνασάμην ἀμειλίγων 

πόνων, ἀχαίρως δὲ δυσφιλὲς γαμή- 

λευμ᾽ ἀπεύχετον δόμοις 

γυναιχοβούλους τε μήτιδας φρενῶν 

ἐπ᾿ ἀνδρὶ τευχεσφόρῳ, 

ἐπ᾿ ἀνδρὶ δήοις ἐπιχότῳ σέβας. 

τίων δ᾽ ἀϑέρμαντον ἑστίαν δόμων, 

614. τὸν πατέρα Νίσον. 615. ὅτι (ἰ. 6. σημεέωσαι ὅτι) ὅρμον 
ὑπὸ Μίνωός φησιν εἰληφέναι Σχύλλαν, οὐ δι᾽ ἔρωτα. 617. τὸ 
ἑξῆς, ἀπώλεσεν ἃ κυνόφρων Νίσον πνέοντα ὕπνῳ. 618. ἀπρονοήτως, 

οὗ προσχεφαμένῃ τὸ ἀποβησόμενον. ὡς προδότις γὰρ τοῦ πατρὸς 

ἐτειμωρήϑη ὑπὸ ἤνδνωος. 619. ἀντὲ τοῦ ἀσϑμαένοντα ((!].). 620. 

τὸν Νίσον, ἢ τὴν Σκύλλαν. --- ὃ ϑάνατος. 621. λείπει: μνήσομαι 

Κλυταιμήστρας. 4822. ὃ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. --- τοῦ Αἰγίσϑουι 624. 

λεέπει εἰργάσατο. 626. ἐπ᾽ ἀνδρὶ φοβερῷ καὶ σεβαστῷ καὶ παρὰ τοῖς 

πολεμέοις. 62}. ἀϑράσυντον. διὰ τὸ ϑράσος γὰρ ᾷδονται αἱ “ήμνιαι. 

618. ὅπερ Ῥογϑβοηῃ. 614. ἀπώλεσεν ΒοΟΒοΟΥΘΙ]ὰ5: ἀπόλεσεν Μ. 
61ὅ. γρυσοχμήτοισιν Ἠογτηδηη: γρυσεοδμήτοισιν Μ. 616. πιϑήσασα 
ΑΡΥΘΒΟΙ: πειϑήσασα Μ. --- δώροισι ΑἸὰ.: δόροισι Μ. μεινω ΟΟΥΤ. ἴῃ 
μινω Μ. 617. Νῖσον ΒΙοπιῆο]α: νέσον Μ. 018. νοσφίσασ Μ, νοσ- 
φίσασ᾽ τα. 619. πνεέονϑ᾽ Ἡρδίδ, ἴοτί. ἐνδόνϑ᾽. 6020. χιωχάνει, 

ΘΙΆΒΟ γ, Μ. δέ νιν ΒΙοπιο!ἃ: δεμιν Μ. 621. Βίγορμδπι ροϑὲ δηίὶ- 
βίσ, Ῥοπθπᾶδπι οθηβοί Ῥγθυββ. ἐπεμνησάμην Ἠρδίῃ: ἐπεμνήσαμεν Μ, "ά' 

ΒΌΡΟΘΙ ἡ 807. Τὴ, 622. πόϑων ϑίδηϊογ. Ἐογί. ἀφαιρῶ τὸ δυσφιλὲς χτέ.; 
025. ἴπ τη ϑυρὶπο ΒΌΡΡΙοΥϊύ τὰ αὖ υἱοῦ. 626. δηΐοισ ἐπίχότω Μ. Ἐοτί. 
λαοῖσιν ἐντόχῳ (λαοῖς Οοπίηρίομ, δάοισιν ἐντόχῳ ὟΝ 61}. 627. τίω ϑιδηϊογ. 



ΑΕΒΟΒΥ͂ΠΙ 

γυναιχείαν ἄτολμον αἰχμάν. 

χαχῶν δὲ πρεσβεύεται τὸ Δήμνιον 

λόγῳ" γοᾶται δὲ δὴ ποϑει χατά- 

πτυστον. ἤχασεν δέ τις 

τὸ δεινὸν ἂν Δημνίοισι πήμασιν. 

ϑεοστυγήτῳ δ᾽ ἄγει 

βροτῶν ἀτιμωϑὲν οἴχεται γένος. 

σέβει γὰρ οὔτις τὸ δυσφιλὲς ϑεοῖς. 

τί τῶνδ᾽ οὐχ ἐνδίχως ἀγείρω ; 

τὸ δ᾽ ἄγχι πλευμόνων ξίφος 

διανταίαν ὀξυπευχὲς οὐτᾷ 

διαὶ Δίχας. τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὐ 

λὰξ πέδοι πατούμενον, 

τὸ πᾶν Διὸς 

σέβας παρεχβώντες οὐ ϑεμιστῶς. 

628. λεέπει ἣ κατὰ. 629. μεῖζον ὀνομάζεται. --- λείπει ἔρ- 

γον. 680. ἐν διηγήματι (6}). -- μισητόν. 681. εἰχονέσειέ τις. 

8632. τὸ κατὰ Κλυταιμήστρας. 688. ὁ δέ ἀντὶ τοῦ γὰρ. 684. 

τὸ τῶν “ημνιάδων. 686. συνάξασα κατηγορῶ. νύσσει γάρ με 

τὸ δέκαιον ταῦτα λέγειν. 681. τὸ δὲ ξέρος τῆς δέκης, τὸ ἔχον 

πιχρίαν, ἀντικρὺ διὰ πνευμόνων ὁρμᾷ. 688. ὁρμᾷ (6!.). 639. 

τὸ γὰρ μὴ δίκαιον οὐ δεῖ ἀμελεῖσϑαι, οὐδὲ παρασιωπᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκχ- 

δικήσεως τυγχάνειν. 640. λεέπεε συμφέρον ἐστίν. 641. λεέ 

πει ὃ γάρ, καὶ ἔστι, τὸ γὰρ πᾶν τοῦ Διὸς σέβας παρεξέβησαν ἀϑε- 

μίστως οἱ περὶ τὸν Δἴγισϑον. β42. ἀντὶ τοῦ παρεξέβησαν. καὶ 

ἔστι μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος, ὡς τῶ (τὸ Βο}.) »καρπῷ βριϑομένηκ 

(Βομ. Θ᾽ 807). 
ἔ 

628. γυναιχείαν τ᾽ Ηοττηᾶπη. αχμᾶν δἃηΐθ ΘΟΥΤ. Μ. 680. δὴ ποϑει 

Μ. λόγῳ γοατᾷ δὲ δὴ ῥοϑεῖ ΜοτκΘΙ. 631. ἤχασεν Μ. 682. ἂν 

Ῥοτίυβ: αὖ Μ. πήμασι Μ. 688. ἄγει Αὐγαίιβ: ἄχει Μ. 684. 

ἴοτί. γάνος. 638. οὐτᾷ Ηοττηδηη: σοῦται Μ. 63854ᾳ. ὀξυπευ- 

χὲσ].  δίχασ ]. . οὐ 1 Μ. 683984. διαὲ Δέχας, τὸ μὴ ϑέμις, λὰξ πέ- 

δοι πατουμένας Η1,) ΑἮΤΘΠΒ. 8640. πέδοι ἘτΙαδηη : πέδον Μ. 642. 

παρεχβάντας Ο ΜυΘΙ]ΘΓ. οὐ ϑεμιστῶς Ὀϊπάοτῇ (οὐ ϑεμέστως Ῥοτβοη): ἀϑε- 

μίστωσ, α τααϊδίο ἰπ οὐ, Μ. 

ΟΗΟΘΕΡΗΟΒΟΕ. 

απίϊοῖν. 4. Δίχας δ᾽ ἐρείδεται πυϑμήν" 

προχαλχεύει δ᾽ ἡἶσα φασγανουργός" 

τέχνον δ᾽ ἐπεισφέρει διμασε 

αἱμάτων παλαιτέρων 

τίνει μύσος 

χρόνῳ χλυτὴ βυσσόφρων ᾿Βρινύς. 

παῖ παῖ, ϑύρας ἄχουσον ἑρχείας χτύπον. 

τίς ἔνδον, ὦ παῖ, παῖ, μάλ᾽ αὖϑις, ἐν δόμοις: 
, Υ ) »] , ΄ ", - 

τρίτον τόδ᾽ ἐχπέραμα δωμάτων καλῶ. 

εἴπερ φιλόξεν᾽ ἐστὶν ἀιγέσϑου διαέ. 

, εἶεν, ἀχούω: ποδαπὸς ὃ ξένος; πόϑεν; 

ἄγγελὰξ τοῖσι χυρίυισι δωμάτων, 

πρὸς οὕσπερ ἥχω χαὶ φέρω χαινοὺς λόγους. 

τάχυνε δ᾽, ὡς χαὶ νυχτὸς ἅρμ᾽ ἐπείγεται 
“ σ » ΄ ΄ 

σχοτεινόν, ὥρα δ᾽ ἐμπόρους μεϑιέναι 
» δ ἤ ΄ »ἥὄ 7 

ἄγχυραν ἐν δόμοισι πανδόχοις ξένων. 

648. ῥίζα δικαιοσύνης καταβάλλεται. θ45. ἀντὲ τοῦ ποινήν. --- 

ἐπεισφέρει δὲ τοῖς οἴκοις τέκνον παλαιῶν αἱμάτων, ὅ ἐστι, τέκτει ὃ φό- 

νος ἄλλον φόνον. --- λεέπει ἣ ἐπί[:. 641. ἀπαιτεῖ. 648. ἡ περιβόητος. 

660. τές ἐν δόμοι. 66ῚΙ. ἐχπερᾶσαί τινα καλῶ. τὸ ἐχπέραμά ἐστι 

((. φησ) τὸν διάκονον τὸν εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα πρὸς τὰς ἀποκρίσεις. 

θ6θ. περιφραστικῶς, ἣ νύξ. 661. ὁδοιπόρους (6}.. 668. ἐν τοῖς 

πανδόχοις δόμοις τῶν ξενοδόκων καιρὸς τὴν ἄγκυραν προσορμέσαε 

(ΘοΥΓ. ἐπ προσορμῆσαι τι) τοὺς ὁδοιπόρους, ἀντὲ τοῦ καταλῦσαι. 

648. δίχησ Μ, “α᾿ ΒΆΡΘΙ ἢ 80. Π|. θ44. προχαλχεύει ἴδο0ῦ: προσ- 

χαλχεύει Μ. θ46. διμασε (σ ἷπ ταϑυγ8) βορᾶγδαίο υϑσϑὰ Μ,, δόμοις 

ϑομαρίζ (δόμοισι Ῥϑαν). θ46. αἱμάτων 6χ 8680]. ϑίορμδηιβ: δωμά- 

των Μ. 641. τίνει ΤσΠΘΡυΒ: τεένεε Μ. τένειν 1, ΔΟ δ ΠΗ. θ48. 

χλυτὰ Ὀϊπαοτί. θ49. ρδιδρταρμυβ ργϑοῆχϑ ἰπ Μ, ἰΐθπι 658. 664, 

964. 610. 681. 696. 708. 6052. διαι Μ. 006. τάχυναι αἱ νἱὰ, δηΐθ 

οοΥτ. Μι Οἷν. Ῥογβ. 694. 661. ὥρα Βοροτίο!υΒ: ὥρα Μ, ὥραι τὰ 

υἱὐ νἱἀθίαγ. χαϑιεέναι Ὠϊπάοτχ. 



ΑἘΕΒΟΗΥΠΙΙ 

ἐξελϑέτω τις δωμάτων τελεσφ όρος, 

γυνὴ ταπαρχος, ἄνδρα δ᾽ εὑπρεπέστερον" 

αἰδὼς γὰρ ἐν λέσχαισιν οὐχ ἐπαργέμους 

λόγους τίϑησιν, εἶπε ϑαρσήσας ἀνὴρ 

πρὸς ἄνδρα χἀσήμηνεν ἐμφανὲς ΜΆρην. 

ξένοι, λέγοιτ᾽ ἂν εἴ τι δεῖ᾽ πάρεστι γὰρ 

ὁποϊάπερ δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐπειχότα, 

χαὶ ϑερμὰ λουτρὰ καὶ πόνων ϑελτήρος 

στρωμνὴ διχαίων τ᾽ ὀμμάτων παρουσία. 

εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι δεῖ τι βουλιώτερον, 

ἀνδρῶν τόδ᾽ ἐστὶν ἔργον, οἷς χοινώσομεν. 

ξένος μέν εἶμι Δαυλιεὸς ἐχ Φωχέων" 

στείχοντα δ᾽ αὐτόφορτον οἰχείᾳ σαγῇ 

ἐς Ἄργος, ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόδας, 

ἀγνὼς πρὸς ἀγνῶτ᾽ εἶπε συμβαλὼν ἀνὴρ 

ἐξιστορήσας χαὶ σαφηνίσας ὁδόν, 

8669. ἀρχηγός, διοικητής (6... θθ0. βέλτιον ἄνδρα ἐξελθεῖν. 

661. ἐν ταῖς πρὸς γυναῖκας ὁμοίαις (ὁμελίαις ὙἱἹοί.). με ααϑϑεινοῦς, 

ἀπὸ τῶν περὶ τοὺς ὀρϑαλμοὺς λευκωμάτων. -- πλεονάζει ἣ ὃ (61.). 

661. ἀντὶ τοῦ δέκαιοι ἄνϑρωποι. 668. βουλευτικώτερον, Ν ἔστιν, 

εἰ δὲ οὐ διὰ ξενίαν ἥκετε, ἀλλὰ δι᾽ ἄλλο τι. 610. Δαυλὶς ἢ Ν 

Αὐλές. 611. ἐπὶ ἐδέᾳ πραγματείᾳ. 612. τῆς ΩΝ (θὰ κὅ- 

δας ῬαΙ6Υ) τῆς ὁδοιπορίας ἀπέλυσα, ἐπὶ τῷ ξανσθῆνοι φιρ κα 

ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἀπολυομένων τοῦ ζυγοῦ ἵππων καὶ ἐπὶ ΕΝ 

ὁρμώντων. 618. συναντήσας (6).). 614. ἐρωτήσας χα 

μαϑών. 

0 

669. τελεσφόρουσ διηὶθ οΟΥΤ. Μ. 660. γυνὴ ταπάρχος 0 

567. το) ἱ. 6. γυνή τ᾽ ἄπαρχος (ἔπαρχος) αἱ ΔΕ. 1226. γυναῖχ ΔῊΝ 

(ἀοθοναὶ ἐπαρχές) Κιγοβμοῦ, δ᾽ ΤΌχηοθυΒ: τ Μ. 661. ἶ τὰ 

Ἐπωροτίαβ: λεχϑεῖσιν Μ. ϑοτῖν. λέσχαις ἕν᾽. 666. γα 

Τκιᾶπτὶς (ϑελχτηρία ὙΥΔΚΘΠο]ὰ): ϑελχτήρια Μ. 671. οἰχείᾳ 

Ὀυ5: οἶχιαι Μ. 612. πόδα Ὀϊπάογί. 

ΟΗΟΕΚΡΗΟΆΒΟΕ. 

.ν' ᾽ ͵ τα ΄ ρ ᾿; " ὃ . " λό ὃ 

«ὦ τι )όφιος {) ωζευζ" σεὺ ὁμάε γὰρ εν γῳ 

᾿ ’ ΜᾺ ἂν. ἢ ΒΡ) ͵ 

ἐπείπερ ἄλλως, ὦ ξέν᾽, εἰς Ἄργος χίεις, 

πρὺς τοὺς τεχύντας πανδέχως μεμνημένος 
- 
ὠἑ 

-.. . ἅν ΄ 4 ΄ - ἤ 

εὑνεῶτ᾽ ᾿θρέστην εἰπέ, μηδαμῶς λάϑῃ. 
Ψ..) Ξ "- “7 ΄ , 

εἴτ᾽ οὖν χομίζειν δύξα νιχήσει φίλων, 

εἴτ᾽ οὖν μέτωυιχον, εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ ξένον, 

ϑάπτειν, ἐφετμὼς τάσδε πόρϑμευσον πάλιν. 

νῦν γὰρ λέβητος γαλχέου πλευρώματα 
ΝΜ» ’ «ΠΑΡᾺ, ὌΝ, - , σποδὸν χέχευϑεν ἀνδρὸς εὖ χεχλαυμένου. 

Δ τυσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶπον. εἰ δὲ τυγχώνω 

τοῖς χυρέωισι χαὶ προσήχουσιν λέγων 
2 τῷ ι ᾿ ] 4. 4, 5 7 οὐχ οἶδα, τὸν τεχόντα δ᾽ εἰχὸς εἰδέναι. 

οἱ ᾽γώ, κατ᾽ ἄχρας ἐνπᾶς ὡς πορϑούμεϑα. 
Ὕ ΝΑῚ ΄ ΄- ΝῚ Ἂ ΄ » ΄ ὦ δυσπώλαιστε τῶνδε δωμάτων ἀρά, 

ὡς πόλλ᾽ ἐπωπᾷς χἀχποδὼν εὖ χεέμενα 

τόξοις πρόσωϑεν εὐσχόποις γειρουμένῃ 

φίλων ἀποφιλοῖς με τὴν παναϑδλίαν. 
ΓΙ χαὶ νὼν Θρέστης, ἦ γὼρ εὐβούλως ἔχων, 

ἔξω χομέξζξων ὀλεϑρίου πηλωὺ πόδα, 

615. ἤκουσα γὰρ ἐν τῷ μου πρὸς αὐτὸν διαλόγῳ ὅτε Στροφίος 
προσαγορεύεται. 676. δε ἄλλην χρείαν. 6177 (616). τὸ ἑξῆς, 

ἀγνὼς πρὸς ἀγνῶτα εἶπεν" ἐπείπερ, ὦ ξένε. τὰ δὲ ἄλλα διὰ μέσου. 

618. μηδαμῶς λάϑῃ με ἡ βουλὴ τῶν φέλων. λέγει δὲ τῶν περὲ 4 

γισϑον. 619. εἰς τοὺς οἴχους. 681. ἀντὲ τοῦ διακόνησον. 

684. πιϑανῶς, ἥα δοκῇ ὅλως ἀγνοεῖν. 688. ὦ δυσκαταγώνιστε 
(61}.). 689. ἐπωπᾷς: ἐφορᾷς πολλὰ τὰ ἡμέτερα ἀτυχήματα. --- 

καὶ τὰ πόρρωϑεν καλῶς κεέμενα τῶν φίλων, δ΄ ἐστι, τὰ ἐπὶ ξένης 
ἀγαϑὰ ἐνδιαιτήματα τοῦ ᾿θρέστου τοῖς τόξοις εὐστόχως κινουμένη 
(ἱκνουμένη Τ)γ165) ἀπογυμνοῖς με. 692. καὶ νῦν θρέ(στης): ἀντὶ 
τοῦ πρότερον. τὸ γὰρ νῦν δηλοῖ καὶ τὸ παρεληλυϑός. 698. τὸ 

677. μεμνημένωσ διίθ οοΥΥ. Μ. 678. εἶπε Μ. 687. οἵ εγὼ 
Μ. ἐνπᾶσ (- σ᾽ τὴ) ΜΝ, εἶπας ΒΔΙΩ ΟΥΡΌΓ. 691]. φίλων τ᾽ Ἠδυίυηρ. 

093. χομέξζων 808}0]. : νομίξων Μ. ᾿ 

ἈΦΒΟὮΎ]α5 ςἀ. ὙΥεοκΙεΐη. 2Ὁ 



ἈἙΚΒΟΗΥΙΙ 

νῶν δ᾽ ἧπερ ἐν δόμοισι βαχχείας χαλῆς 

ἰατρὸς ἐλπὶς ἦν παροῦσαν ἐγγράφει. 

ἐγὼ μὲν οὖν ξένοισιν ὧδ᾽ εὐδαίμοσιν 

χεδνῶν ἕχατι πραγμάτων ἂν ἤϑελον 

γνωστὸς γενέσϑαι χαὶ ξενωϑῆναι" τί γὰρ 

ξένου ξένοισέν ἐστιν εὐμενέστερον; 

πρὸς δ᾽ εὑσεβείας ἦν ἐμοὶ τόδ᾽ ἐν φρεσίν, 

τοιόνδε πρᾶγμα μὴ χαρανῶσαι φίλοις 

χαταινέσαντα χαὶ χατεξενωμένον. 

οὔτοι χυρήσεις μεῖον ἀξίως σέϑεν, 

οὐδ᾽ ἧσσον ἂν γένοιο δώμασιν φίλος. 

ἄλλος δ᾽ ὁμοίως ἦλϑεν ἂν τάδ᾽ ἀγγελῶν. 

ἐλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ χαιρὺὸς ἡμερεύοντας ξένους 

μαχρᾶς χελεύϑου τυγχάνειν τὰ πρόσφορα, 

ἄγ᾽ αὑτὸν εἰς ἀνδρῶνας εὐξένους δόμων, 

ὀπισϑόπους δὲ τούσδε χαὶ ξυνεμπόρους᾽ 

ἑξῆς οὕτως τοῦ νοήματος" καὶ πρότερον ἔξω κομίζων ὀλέϑρου (ὀλε- 

ϑρίου ΒΟ.) πηλοῦ πόδα" ἣν γὰρ εὐβούλως ἔχων Ὀρέστης. ποῖος 

Ὀρέστης; ἣ τοῖς οἴκοις ἰατικὴ ἐλπὶς τῆς ἀγαϑῆς εὐφροσύνης. νῦν 

δὲ ἀπώλετο. --- ἔξω πηλοῦ πόδ(α): παροιμία. 694. ἣ εὐφροσύνη 

τῶν βασιλεέων οἴχεται. 696. ἣ ἑατρός (61}.). --- τάξον αὐτὴν ἀφα- 

νισϑεῖσαν (1. αὐτὸν ἀφανισϑέντα) ἀρᾷ (ἀρα, αἱ γἰἀοίαγ, τω), ὡς πρὸς 

τὸ ἐλπίς δ᾽ ἀπέδωκεν. 699. ἢ τὸ ἀγαϑὰ ἀγγεῖλαι. τοῦτο γὰρ 

φιλίας αἴτιον τοῖς ξένοις γίνεται. Ἴ01. χεφαλαιῶσαι, εἰπεῖν. 

108. τῶν σοὶ ἀξίων τιμῶν. 06. εἰ χαὶ μὴ σὺ ἤγγειλας. ἸΤἴ0θ. 

δι᾿ ἡμέρας καμόντας. 08. πρὸς παρόντα τινά. 

694. νῦν δήπερ οἱ ξτ 'π ΠΙΔΓΙΡ. Μ. ἥπερ ἦν ὙΥ εἰ]. βαχχείας Τυτπο- 

θυ5: βαχχίασ Μ. 696. ἴοτί. ἱαντὸς. --- ἐλπίς, ἀμπλαχοῦσαν Κιγομμοῖϊ. 

ἔγγραφε οχΧ 5080]. ϑίΘΡΒΔΠαΒ. 696. ὥν Μ, οὖν ΒΌΡΘΥΙΒΟΙ. Πη. 698. 

80. γνωτὸς. 700. δ᾽ εὐσεβείας Ἠοἰτηβοοίι : δυσσεβείασ Μ. 102. 

ἔοτί. χἀπιδεξιούμενον. 108. μείων δία οοὐτ. Μ. ἀξίων ῬδΌΥ. 106. 

ξένοσ τουϊ. ἰπ ξένουσ Μ. 701. τὰ πρόσφορα ΟΧ Υ. 110 οτΐαμι νἱἀθίαγ. 

108 ---Ἴ10 ἱπ πιᾶῦρ. ΒΌΡΡ]οΥ πι. 709. ὀπισϑόπουν δὲ (τε ΒΑΠΙΌΘΙ- 

901) τόνδε καὶ ξυνέμπορον Ῥδυν. 

ΟΗΟΒΡΗΟΆΒΟΕ. 

χάχεϊ χυρούντων σώμασιν τὰ πρόσφορα. 

αἰνῶ δὲ πράσσειν ὡς ὑπευϑύνῳ τάδε. 

ἡμεῖς δὲ ταῦτα τοῖς χρατοῦσι δωμάτων 

χοινώσομέν τε χοὐ σπανίζοντες φίλων 

βουλευσόμεσϑα τῆσδε συμφορᾶς πέρι. 

εἶεν, φίλιαι ὃμωέδες οἴχων, 

πότε δὴ στομάτων 

γεῆ ἐ το ἰσγὺν ἐπ᾽ ᾿θρέστῃ; 

ὦ πότνια γϑὼν χαὶ πότν᾽ ἀχτὴ 

χώματος, ἣ νὺν ἐπὶ ναυάρχῳ 

σώματι χεῖσμι τῷ βασιλείῳ, 

νῦν ἐπάχωυσον, νῦν ἐπάρῃξον" 

νῦν γὰρ ἀχμάζξει Πειϑὼ δολίαν 

ξυγχαταβῆναι, γϑόνιον δ᾽ ᾿Ἑομὴν 

χαὶ τὸν νύχιον τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι 

ξιφουδηλήτοισιν ἀγῶσιν. 
Ἐπ ον ξ ; ΄ ; 
ἔοιχεν ἁνὴρ ὃ ξένος τεύχγειν χαχύν" 

, ᾽ ᾽ ΄ [4 - 

τροφὴν δ᾽ ᾿θρέστου τήνδ᾽ ὁρῶ χεχλαυμένην. 

111. συμβουλεύω σοι ταῦτα πράσσειν, ὡς δώσοντι δέκην, ἥν 

τι παρὰ τὸ δέον ποιήσης. --- ὑποδέκῳ (61].). 716. πότε ἐπευ- 

ξόμεϑα. 118. ὦ προσφιλὴς καὶ τιμία ἡμῖν. --- ἣ ἀχτὴ τοῦ 

τάφου. 22. νῦν καιρὸν ἔχει ἣ δολία πειϑὼ συναγωνέσασϑα:ι 

τῷ ᾿Θρέστγ. 728. συνάρασϑαι πρὸς τὴν ὁδόν. 724. ἀπὸ 

χοινοῦ τὸ νῦν ἀχμάζξει. 726. ξένον τὸν Ὀρέστην καλεῖ, ἵνα δό- 

ἕωσῳ ἀγνοεῖν τὸ σχαιώρημα. --- ἀντὲ τοῦ πεποιηκέναι πένϑος τῷ 

οἴχῳ διὰ τῆς ἀγγελίας. 

: ΤΊ0. σώμασιν ἨἩοΒ5: δώμασι Μ. 711. ὁπευϑύνῳ Τυγπθθυθ: 

ἐπευϑύνωι Μ. 712. Ῥδυδρυρἢι85 ρυδοῆχδ ἴῃ Μ. 718. χοινώ- 
σομεν Ὁ: χοινώσωμεν Μ. 714. βουλευσόμεσϑα ϑίορῃδπηα8: βουλευό- 

μεϑα Μ. 115. 7206. ραγδρυδρηὶ ργδοῆχϑο ἴῃ Μ. 718 --- 17 ΘΟΙΎΡΒΔΘΟ 

118 ---ῶθ ΘΠΟΥῸ ἰτἱθαϊς ΟΕ βί. 715. φέλιαι Ἡρδίῃ : φιλέαι οἱ ἴῃ χόκῆνς 

ζξτ Μ. ὁδμωΐδες Ὁ: δμωιΐδεσ Μ. 29. δολίαν Ῥααν : δολία Μ. 725 

ξυνχαταβῆναι Μ. Ἑρμῆν Τυσποριβ: ἑρμῆα Μ. 724. χαὶ τὸν νύ ἐμ» 

ἀρ] θθδὺ οἰἵτη Ηθυδηη. 720. ἁνὴρ Ῥογβοῃ: ἀνὴρ Μ. ε 

20" 



ΑἈΕΒΟΗΥΙΙ 

Ψ πιυ - χ᾽ Γ ὔ λα ᾿ 

ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλισσα, δωμάτων πύλας; 

.»Ρ’ 4}᾽ὕ ν » , ἐν “ἢ ᾿ 

λύπη δ᾽ ἀμισϑὸς ἐστὲ συι ξυνέμπυρος. 

Αἴγισϑον ἣ χρατοῦσα τοῖς ξένοις χαλεῖν 

ὕπως τάχιστ᾽ ἄνωγεν, ὡς σαφέστερον 

»] ὃν ᾿ ) Ἁ .- , ᾿ , 

ἀνὴρ ἀπ᾽’ ἀνδρὸς τὴν νεάγγεάτον φάτιν 

Ν 4 
κΑ Ἂ “ Ν" Ἁ "Ἢ ζ» " 

ἐλθὼν πύϑηται τήνδε, πρὸς μὲν υἰχετὰς 

ϑέτο σχυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων 
᾽ 

χεύϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμενοῖις χαλῶς 

, . δ Εἰ 
χείνῃ, δόμοις δὲ τοῖσδε παγχάχως ἔχει 

φήμης ὑφ᾽ ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς. 

ἢ δὴ χλύων ἐχεῖνος εὐφρανεῖ νόυν; 
" 

᾽ ΄ 

εὖτ᾽ ἂν πύϑηται μῦϑον. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 

ὥς μοι τὰ μὲν παλαιὰ συγχεχραμένα 

ἄλγη δύσοιστα τοϊσδ᾽ ἐν ᾿Ατρέως δόμοις 

τυχόντ᾽ ἐμὴν ἤλγυνεν ἐν στέρνοις φρένα, 

ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδε πῆμ᾽ ἀνεσχύμην᾽" 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τλημόνως ἤντλουν χαχά, 

φίλον δ᾽ ᾿θρέστην, τῆς ἐμῆς φυχῆς τριβήν, 45 

΄ ᾿ ω - γ,ὕ ΝΡ 4 .. 

129. χακόμισϑος" δάκρυα γὰρ πρυξενεῖ. Κέλισσαν δέ φησι τὴν 

"7ὖ΄ ’ ; ; ᾿ ω ᾽ Α ᾿ ἊΨ" ω" Ἐπ᾿ Δι ἊΝ 

Ὀρέστου τροφὸὺν, Πίνδαρος (ΡΥ. ΧΙ 26) δὲ Δυσινόην, Στησίχορος 

» 

“αοδάμειαν. ἴ80. ἣ τοὺς ξένους χρατοῦσα καὶ ὑποδεξαμένη 

Αἴγισϑον καλεῖν ἐχέλευσεν. 182. τὴν (νεωστὶ δά. ΒοΡοτί.) ἀγ- 

γελϑεῖσαν. 126. ἀντὶ τοῦ κακῶς οἶκος διάκειται ὑπὸ τῆς φήμης 

ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι σαφῶς. 181. σαφῶς (6!.). 138. ἀντὶ 

τοῦ ὄντως. 740. λίαν. -- ἣ χκρεουργία τῶν θυέστου παίδων καὶ 

ὁ γαμέμνονος ϑάνατος. 143. οἷον ἐπὶ τῇ τοῦ Ὀρέστου ἀγγελίᾳ 

γῦν. 44. καρτερικῶς ὑπέφερον. 145. τὸν συντρίψαντά μου 

ταῖς ἐπιμελείαις τὴν φυχῆν. 

130. πὰ} ρϑύβοπδθ ποίδἃ ἴῃ Μ. τοῖς ξένοις Ῥαιν : τοὺσ ξένουσ ΜΝ. 

734. ϑέτον Μ, ἴοτι. δἔῆϑεν. σχυϑρωπῶν ψιοϊοτίαβ: σχυϑρωπὸν Μ. 186. 

χείνη Μ. ἔχει ΒοΒοτΘ 108: ἔχειν Μ. 138. ῬδιΡΥ ΡΒ ργδθῆχδᾶ 1 

Μ. ἐκχεῖνος ΒοθοτΥίθ 115: ἐχεῖνον Μ. 143. ἠνεσχόμην ΒΟΥ. 

ΟΗΟΞΒΡΗΟΒΟΕ. 

ὃν ἐξέϑρεψα μητρύϑεν δεδεγμένη, 

χαὶ νυχτιπλάγχτων ὀρϑίων χελευμάτων 

χαὶ πολλὰ χαὶ μογϑήρ᾽ ἀνωφέλητ᾽ ἐμοὶ 

τλάσῃ" τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ ὡσπερεὶ βοτὸν 

τρέφειν ἀνάγχῃ, πῶς γὰρ οὔ; τρόπῳ φρενός. 

οὐ γάρ τι φωνεῖ παῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, 

εἰ λιμὸς ἢ δίψῃ τις ἢ λιψουρία 

ἔχει, νέα δὲ νηδὺς αὐτάρχης τέχνων. 

τούτων πρόμαντις οὖσα, πολλὰ δ᾽. οἴομαι, 

φευσϑεῖσα παιδὸς σπαργάνων φαιδρύντρια --- 

γναφεὺς τροφεύς τε ταὐτὸν εἰγέτην τέλος. 

ἐγὼ διπλᾶς δὲ τάσδε γειρωναξίας 

ἔχουσ᾽ ᾿θρέστην ἐξεδεξάμην πατρέ, 

τεϑνηχότος δὲ νῦν τάλαινα πεύϑομαι. 

στείγω δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα τῶνδε λυμαντήριον 

οἴχων, ϑέλων δὲ τόνδε πεύσεται λόγον. 

ΧΟ. πῶς οὖν χελεύει νιν μολεῖν ἐσταλμένον; 
Ἃ - ς΄ 

ΤΡ. ἢ πῶς; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μάϑω σαφέστερον. 

1460. ὃν ἐξέϑρεφα οὐ μόνον δι᾽ ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ διὰ νυχτῶν. 

(148) ἀνωφέλητα ἐμοὶ τῇ τλάσῃ καὶ πολλὰ μοχϑηρά. 141. χε- 

λεύουσει γὰρ τῷ καλεῖν (κλαέειν ΑὈΌΓΘΒΟἢ) οὗ παῖδες. 750. ἀνάγχῃ 

τρέφειν ἐπιμελείᾳ φυγῆς. πῶς γὰρ οὔ; 751. ἀλλ᾽ ἀνάγκην (ἀνάγ- 

χεῖν τὴ) διὰ δακρύων ἐπέφερεν. 758. ἡ γὰρ νέα νηδὺς τῶν τέχ- 

νων ἑαυτῇ ἀρχεῖν καὶ βοηϑεῖν βούλεται" ὅ ἐστιν, ἀνύειν βούλεται 
τὰς ἐπιϑυμέας. 756. ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἐξέϑρεφαι ΤἿ5Ἷ. γείρω- 

ναξίας: τὰς διὰ γειρῶν ἐργασίας. 1588. ἀντὶ (τοῦ δά. Βοῦ.) 

ἔϑρεφα, ἀπέσωσα. 162. ἠσχημένον, παρεσχευασμένον. 

Ῥοϑέ 747 Ιδουπδπι ἱπαάϊοανὶε Ἡθυτήδπη (ροβί 746 ϑομιοί). 749. 
ὡπερεὲ (Δοσθηΐα ΒΌΡΟΙ ὦ 6Γ880) Μ. 152. εἰ ϑίδηϊογ: ἢ Μ. 156. 
χναφεὺς ὨοΡτδοιβΒ. τροφεύς ΒοΡοτί6]|]υ8: στροφεύσ ΝΜ. 158. ἐξε- 
ϑρεῴφάμην ῬογτίᾳβΒ. πατρὲ Μ, ὁσ ΒΌΡΟΙ ἐ 50Γ. ΠΙ. 700. στεέχων (ῃοη 
στείχω) Μ. 160]. τόνδε. . λόγον ΒΙοῆο]ἃ: τῶνδε. . λόγων Μ. 
162 ---66. π0}186 ῬΘΥΒΟΠΔΙΌΤΩ ποίδο ἰη Μ. 768, τέ πῶς; Οδῃηΐου. 



ΑἘΒΟΗΥ͂ΙΙ 

εἰ ξὺν λοχίταις, εἴτε καὶ μονοστιβῆ. 

ἄγειν χελεύει δορυφόρους ὁπάονας. 

, Ἁ “- Ἵ Ὗὕ ΙΝ ΄ ’ " 

μή νὺν σὸ ταῦτ ἄγγελλε δεσπότου στύγει 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐλϑεῖν, ὡς ἀδειμάντως χλύῃ, 

ἄνωχϑ᾽ ὅσον τάχιστα γαϑούσῃ φρενέ. 

ἐν ἀγγέλῳ γὰρ χρυπτὸς ὀρϑωῦται λόγος. 

ἀλλ᾿ ἢ φρονεῖς εὖ τοῖσιν ἐντεταλμένοις ; 

ἀλλ᾽ εἰ τροπαίαν Ζεὺς χαχῶν ϑήσει ποτέ. 

χαὶ πῶς; ᾿θρέστης ἐλπὶς οἴχεται δόμων. 

οὔπω" χαχός γε μάντις ἂν γνοίη τάδε. 

τί φής; ἔχεις τι τῶν λελεγμένων δίχα; 

ἄγγελλ᾽ ἰοῦσα, πρᾶσσε τἀπεσταλμένα" 

, “ [ Ἃ ἤ ’ 

μέλει ϑεοῖσιν ὠνπερ ἄν μέλῃ πέρι. 
“.“""᾽᾿ἢ “-. Ἀ ““ Ὕ ’ “,αμ,, 

ἀλλ εἰμι χαῖ σοῖς ταῦτα πείσομαι Λυγοίς. 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει. 

ΧΟ. εἰν. 1. νῦν παραιτουμένᾳ μοι, πάτερ 

Ζεὺ ϑεῶν ᾿θλυμπίων, 
780 

ῳ 

166. τῷ μισουμένῳ ὑπ᾽ Ἰγαμέμνονος. 169 (ππιο 110). χαΐ- 

ρεις. 710. ὄντως. 11]. μετατροπῆν. 18. τοῦτο ἀχρι- 

»- ΄ " 
" ν᾿ ΓΙ ἐ 4 ν᾿ 

βοῦς ἐστι μάντεως εἰπεῖν. τινὲς στέζουσιν εἰς τὸ οὕπω, ἵν᾽ ἡ, οὕπω 

ἐλπὶς οἴχεται δόμων. ταῦτα χαὶ ὃ τυχὼν μάντις γνοΐη. 114. 

- 
’ Δ ᾽ 

- 
ξ ΄ 

ἀντὶ τοῦ παρὰ τὰ εἰρημένα περὶ Ὀρέστου. 719. πλεονάζει ἢ παρα 

(σοῦ 46]. πη). ἣ παρὰ σοῦ αἰτουμένη (ἢ .. αἰτουμένῃ Πἰμαοτί). 

164. εἰ Τυγποῦιβ: ἢ Μ. 166. ργαρταρι8 ργδθῆχδ ἰη Μ. μὴ νῦν 

οἱ ἄγγελε Μ. στύγει Μ, στυγεῖ τη. 161. χλόης (Η ἴὰ τᾶ8) Μ. 1768. 

τάχιστα γαϑούσῃ᾽ ΤΌΣΠΘΡυΒ: τάχιστ᾽ ἀγαϑούση Μ. 169. ὀρϑοῦται λό- 

γος 5680]. Ηοπι. 9 207: ὀρϑούση φρενέ Μ. 10 -- 711. 5᾽πρι}}85 

(οὔδπι 776) Ρδγαρταρμὶ ΡγϑθΗχδθ ἰη Μ. 110. τοῖσιν ἐντεταλμένοις 

βουῖρϑὶ: τοῖσε νῦν ἠγγελμένοισ Μ. 711. ἴοτί. τῶνδ᾽ ὡς τροπαίαν. 

Π18. ἔχεισ τέ Μ. δ. ἀγγελλ᾽ ΒΟΡοτίοθΙα5: ἀγγελ᾽ Μ. -- ἰοῦσαι, 

ϑοἃ ογᾶβο ε, οἱ τ᾽ ἀπεταλμένα τησί. ἴῃ τ᾽ ἀπεσταλμένα Μ. 16. μέ- 

λει ΑΙᾶ.: μέλλεε Μ. μέλῃ Τυχπθθυϑ: μέλλη ΝΜ. 719. ραγαρταρμιβ ὈΓδΘ- 

ἤχα ἱπ Μ. παραιτουμένῃ (παραιτουμένᾳ Ηρττηδηη) μοι ΤΌΣΠΘΡυΒ: πά- 

ραιτοῦμεν᾽ (παραιτουμέν᾽ τηὴ ἐμοὶ Μ. Ττοβ ομοτὶ ογάϊμοθβ οᾶποῦα Υἱάθη- 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

δὸς τύχας" τυχεῖν. δέ μου χυρίως 

τὰ σωφροσυνεὺ μαιομένοις ἰδεῖν. 

διαδιχᾶσαι πᾶν ἔπος 

ἔλαχον. Ζεῦ, σὺ δέ νιν φυλάσσοις. 

ἊΣ ἔ. πρὸ δὲ δὴ ᾿χϑρῶν 

τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων, Ζεῦ, 

ϑές, ἐπεί νιν μέγαν ἄρας, 

δίδυμα χαὶ τριπλᾶ 

παλίμποινα ϑέλων ἀμείφει. 

απἰϊοίν. 1. ἴσϑι δ᾽ ἀνδρὸς φέλου πῶλον εὖ- 

νίν ζυγέντ᾽ ἐν ἅρματι 

πημάτων, ἐν δρόμῳ προστιϑεὶς 

μέτρον. τίς ἂν σῳζόμενον ῥυϑμὸν 

τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον 

781. δός μοι εὐτυχέαν εὐτυχῆσαι βεβαίως. Ἶ88. δικαίως. 

-- χατὰ δίκαν, ὅ ἐστι κατὰ τὸ δέκαιον. 786. τὸν ᾿θρέστην. 

181. ἐπάρας γὰρ τὸν Ὀρέστην δυνήσῃ καὶ τριπλασίονα ποινὴν εἰσ- 

πράξασϑαι τὸν Ὀρέστην ποιῆσαι. 788. διπλάσια καὶ τριπλά- 

σια (61].). 190. γίγνωσχε (61].). -- τοῦ ᾿Δγαμέμνονος (61}.). -- 

τὸν ᾿θρέστην. 191. ἐνέμεινε τῇ μεταφορᾷ. φήσας γὰρ νἐν ἅρ- 

μάσι πημάτων«κ τὸ (ὁοΥΥ. ἰῃ τῷ τη) »δρόμῳκς ἐπήγαγεν. 798. τέ- 

λος αὐτῷ προστιϑεὶς τῶν κακῶν. -- ῥυϑμὸν δάπεδον: ἀντὶ τοῦ εὔ- 

τάχτον χαὶ μὴ τραχεῖαν πορείαν. 794. ἀντὲ τοῦ ἴδοι. τὸ δὲ 

ἑξῆς" ἴδοι δέ τις σωξζόμενον αὐτῷ τὸν ῥυϑμὸν τοῦ δρόμου" μηδὲ 

ὑπερδραμὼν ἐν τῷ δαπέδῳ διαρρήξῃ (ὁοτγ. ἴῃ διαρρήξει τα) τὸν χα- 

(αν, ΘΡὨγτηΐδ ἐοίτι8 ΟΠΟΥΊΙΒ. 781. ἴογτί. τύχας εὐδίους χυρίως. 82. ζτ 

ἴπ τηδύρὶπο δἀβοσίρίαπι ἰπ Μ. τὰ σώφρον᾽ εὖ Ἠθητηδηη. 188. διὰ 

δίκας Ῥαυν. 84. ἔλαχον" ὦ Ζεῦ, σύ νιν ἨρΙηδΠη. 186. τὸν 

ἔσωϑεν μελάϑρων, Ζεῦ ϑεοίά]ογ: τῶν ἔσω μελάϑρων, ὦ ξζεῦ Μ. 781. ϑὲς 

γουβαὶ 786 δαἀϊοὶς Μ. νὲν ϑοίαϊοσ: μὲν Μ. ἀέρασ (ε ἴῃ τὰ8.) Μ. 189. 

παλίνποιια Μ. ἀμείψῃ Τυγπθθαβ. 790. ἔσχε Ῥαυν. 791. ἅρμα- 

σιν ΘΧ 5080]. ΗοΥΔ ΠΗ. 92. ἰπίογυδ!ο ροβϑὲ δρόμωι το]οίο ἄπο 6018 

ἀἰβίώηρυ Μ. 798. βουϊδοπᾶάυπι τέ δ᾽ ἂν. --- σωξζώμενον ΟΟΥΤ. ἰπ σω- 

ζόμενον Μ. 194. ἴοτί. τόδε ϑέοι. --- γάπεδον ἨΥΤΩΔΠΗ. 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΤΙ 

ἀνομένων βημάτων ὄρεγμα; 

οἵ τ᾽ ἔσωϑε δωμάτων 

πλουτογαϑῇ μυχὸν νομίζετε, 

χλύετε, σύμφρονες ϑεοί" 

ἄγετε, τῶν πάλαι πεπραγμένων 

λύσασϑ᾽ αἷμα προσφάτοις δίκαις. 

γέρων φόνος μηχέτ᾽ ἐν δόμοις τέχοι. 

Τὸ δὲ χαλῶς χτίμενον ὦ 

μέγα ναίων στόμιον, εὖ 

δὸς ἀνιδεῖν δόμον ἀνδρός, 

χαί νιν ἐλευϑερίως 

λαμπρῶς ἐδεῖν φιλίοις 

ὄμμασι δνοφερᾶς χαλύπτρας. 

πίον. 2. ξυλλάβοι δ᾽ ἐνδίχως 

παῖς ὃ Μαίας ἐπιφορώτατος 

λινόν. --- λεέπει τὸ ὅπως. χαὶ τὸ ἰδεῖν ἀντὶ τοῦ ἴδοι. ὁ δὲ νοῦς, 

ὅπως ἄν τις τοῦτο ἴδοι σωζόμενον τὸν ῥυϑμὸν ὁμαλὸν καὶ εὔτακτον 

κατὰ τὸν δρόμον τῶν ἀνυομένων πημάτων. 191. ἡνιοχεῖτε καὶ 

διοικεῖτε (6}].). 801. Ἀγαμέμνονος δὲ παλαιὸς φόνος μὴ συγχω- 

ρήσῃ φόνον τῷ θρέστῃ τεχϑῆναι διὰ τὸν φόνον Αἰγίσϑου. 802. διὰ 

τοῦτο τὸ καλῶς ἀναιρεϑησόμενον" λέγει δὲ τὸ αἷμα τοῦ Αϊγίσϑου. --- 

ὦ Ἅι:δηῆ. 804. ἀναβλέφαι (6}].). 806. ἀπὸ χοϊνοῦ τὸ δός. 8071. 

τοῦ σχότους. 809. ὡς ἐπὶ ἀνέμου εἶπεν, ἀντὶ τοῦ ὃ λογικώτατος. 

ἤρῦ. ἀνωμένων ΟΟΥΤ. ἴῃ ἀνομένων Μ. Ῥοϑβὶ 79 ᾿τογαὶ 78 --- 189 υἱ 

ΘΡἈγτηηΐυ τη ΑΟὟ ϑομμηοίαον. η96. ἔσω ἩρΙΤΉΔΠΗ. 797. πλου- 

τογαϑὴ Τυγποθυθ: πλουταγαϑῆ Μ. 98. χλῦτε Ὀἰπάοτί. σύμφρονεσ 

Μ, 5οὰ ὅμ ἰπ τᾶβ. βου ρϑὶι πὶ ([ποταὶ, αἱ υἱᾶ,, σώφρονεσ). 199. ἄγετε 

ἀοϊοῖ βομαθίζ. 800. ἔοτί. λούσαϑ᾽. --- προφάτοισ Μ, σ βυρογβοσίρϑιί 

(προσφάτοις) Τα. 802. τὸ δὲ Βογθοτίο!αΒ: τόδε ΟΧ τάδε νοὶ τώδε 

ἐλοῖΐυπι Μ. χτέμενον ΒΑΠΙΌΟΓΒΟΓ: χταμενων Μ, χτάμενον Τῇ. 803. 

μεγα- αιὧὼν Μ, μέγα ναίων τ΄. 804. διὸσ Μ, δὸσ τὰ γο] τ. δ80θῦδΒα. 

ἴοτί. ἐλευϑέριον φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (ἐλευϑερίας λαμπρὸν ἰδεῖν φάος Ἠ], 

ΑἾγοηβ, ἐλευϑερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν Ὀϊπαοτῇ). 807. ὄμμασιν ἐχ 

Ηοτταᾶπη. χαλύπτρας φτοχίπιο ν. δά αϊι Μ. 809. ἐπεὲ φορώτατος 

Ἐπιροτΐα8. 

ΟΗΟΞΕΡΗΟΘΒΟΒΙ. 

πρᾶξιν οὐρίαν ϑέλων. 

πολλὰ δ᾽ ἄλλα φανεῖ γρηΐζων, 

χρυπτά. ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων 

νύχτα πρό τ᾽ ἡμμάτων σχότον φέρει, 

χαϑ᾽ ἡμέραν δ᾽ οὐδὲν ἐμφανέστερος. 

χαὶ τότ᾽ ἤδη πλοῦτον 

δωμάτων λυτήριον 

ϑῆλυν οὐριοστάταν 

ἡμοῦ χρεχτὸν γοή- 

των νόμον μεϑήσομεν᾽ 

πόλει τάδ᾽ εὖ, 820 
μι ᾿ »] ι ’ " ἐμὸν ἐμὴν χέοδος αὔξεται τόδ᾽, ἄ- 

811. τὰ δὲ χρυπτὰ νῦν φανερώσει. --- ϑέλων πολλὰ κρυπτὰ εὑρέ: 

σχει. 812. ἀπροφύλακτον. τὸν ᾿ρομῆν δέ φησι" λόγος γάρ ἐστι. --- 

ἀδιάσκοπός ἐστιν ὃ λόγος, τουτέστιν ὃ Ἑρμῆς. ἀδιάγνωστός ἐστι" 

νύκτα γὰρ καὶ σχότον πρὸ τοῦ προσώπου φέρει. 815. ὅταν ἀπαλ- 

λαγῶμεν. --- καὶ τότε δὴ τὸν πλοῦτον τῶν δωμάτων ἐλεύϑερον τῇ πό- 

ΑΒ μεϑήσομεν, ὁμοῦ τε μεϑήσομεν τὸν χρεχτὸν γοήτων κὔκων ὅ 

ἐστι, καὶ τῶν ἀγαϑῶν τῇ πόλει μεταδώσομεν, καὶ τὸν τ ΉδΩΣ Οχλλαα 

ἀχυδθμες ϑρηνήσομεν. 816. ἐλεύϑερον. νῶν γὰρ ὑπὸ τυράννων 

ἐπλιέκλθσονν. 817. γεννητικόν (61].). --- οὐρίως σταϑέντα. 818. 

τὸν τῶν γοήτων, οἵ (οἷον Ὑ116}1}1}) ὡς ᾷδουσ: (1. προσάδουσο) παριόν- 

τες (περειόντες Ὑἱοί.) τὴν πόλιν. 820. τὰ καλῶς ἀποβαένοντα. 

τὸ ἐμὸν χέρδος ἐστίν, τῶν δὲ περὶ Ὀρέστην καὶ ᾿Πλέχτραν ἀπαλ- 

λαγὴ ἄτης. 

ω 

810. ϑέλεν Μ, ΒΌΡΘΥΒΟΙ., αὐ νἱὰ., πη. 81154ᾳ. πολλὰ... χρυπτά 

ἀορ]οθαΐ οὐῖπη Ηδυτηϑπη. φανεῖ (εἶ ἴῃ ᾿ἰτιγὰ Β0Γ. πι) Μ. Ροβὲ 814 ἴϊο- 

γα 802 ---807 αὖ ΘΡΒγηηπίθτη αὶ ΟὟΥ Βομποίαον. 812. λεγω- Ὁ ΜΘ] 16 ν. 

818. ἰογτί. νύχτα τ᾽ ὀμμάτων. 816. τότ᾽ ἤδη ΒΙοπιῆοϊα: τότε δὴ Μ 

πλοῦτον οΧχ πολὺν οἱ χλυτὸν 608] 1886 Υἱα θέα Γ. 816. δειμάτων ΗΙ, 

ΑΒ ΓΘηΒ. 81884ᾳ. ὁμοῦ (ἰΐογαθ ὅμο ἴῃ ᾿ἰξατα) Μ, οὐδὲ ΒΙοπῆο] ἃ. γοα- 

τὰν Ἡρττήδηη. νόμον οχΧ νόμων ἴδλοϊυπι Μ. 820. πλεὲ ΚιΤΟΒΒΟΙΣ 

82154ᾳ. ἁμὸν ἁμὸν ΚΙΛΟΒΒΟΙ͂Σ --- ἀέξεται ὁχ αὔξεται, υἱ νυἱάθίυΣ μόξαδα 

Μ. τόδε ! ἄτη (: α' ΒΆΡΕΙ ἡ 8061. τ) Μ. ἀποστάτεϊς Μ, ἀπόσταΐεξ ΤΠ. 



ἈΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἀποστατεῖ φίλων. 

Σὺ δὲ ϑαρσῶν, ὅταν ἥχῃ 

ἐρος ἔργων, 

ἐπαῦσας πατρὸς ἔργῳ 

ἡροούσᾳ 

πρὸς σὲ τέχνον πατρὸς αὐδάν. 

χαὶ περαίνων ἐπέμομφον ἄταν. 

«πιϊοίν. ἃ. Περσέως τ᾽ ἐν φρεσὶν 

χαρδίαν σχεϑών, 

τοῖς ϑ᾽ ὑπὴ γχϑονὴς φίλοις, 

τοῖς τ᾽ ἄνωϑεν προπράσσων 

χάριτος ὀργᾶς λυπρᾶς 

ἔνδοϑεν 

" ; 
᾿. 4 - » ; - γ᾿ 

Π , κ δ᾿ 

828. ὦ Ὀρέστα. -- σὺ δὲ ϑαρρῶν ἐμοέ, τέκνον, ϑροούσῃ πρὸς 

ς Ἃ ν᾿ Ἁ Ω «- Υ ᾿ 

σὲ πατρὸς αὐδὰν, ὅ ἐστιν, ὡς ἄν εἰ πατὴρ συμβουλευούσηε (ϊ. συμ 

Ο' »ν αω ὍΣ Ο »" 

βουλεύοι σοὺ, ὅταν ἤχῃ καιρὸς ἔργων, ἐπιβαλοῦ ἐπικαλεσάμενος 

-» 
΄ Δ, " Ἁ - ’ Ἵ 

εἴδωλον τοῦ πατρός" πρόσεχε ὁε χάμοι συμβουλευούσῃ σοι οἵα 
κ »; ᾽ Ἐς, ὅ.᾿ 

τὸ δὲ »ἐπαύσας πατρὸς ἔργῳ« ἀντὲ τοῦ ἐπικαλεσάμενος τὸ 

ῦ ἧς ; ὺς τοῦ ἔργου. -- λεέπει ἐπιβαλοῦ. 
τοῦ πατρός. -- ὃ καιρὸς τοῦ ἔργου. εἔπε 7 

» 

’ Ἂ ““ “ἵ .. ἢ, ᾿Ξ 

825. ἐπι. 828. κατεργασάμενος τὴν πολλῶν μέμφψεων ἀξίαν ἄτην, 
ν ’ ΄ αι » Ἔν »»Ἅ 

ὕ ἐστι, τὸν Αἴγισϑον καὶ τὴν Κλυταιμήστραν. Περσέως ὃὲ ἄντε τοῦ 

“»"- ᾿ , ᾿ ) ᾿ , - Ἐφ᾽: »] ῬΝ - 

πορϑητοῦ, ἢ ἐπεὶ ἀπεστραμμέενος ἐκαρατομῆσε Μέδουσαν, ἀποστρα 

᾿ 
εξ Λ »" ᾿ ν ἄν -“ ΨΥ Υ “-᾿} ᾿ 

φείς, φησίν, ὡς ἐκεῖνος, μὴ πως ϑεώμενος αἰδεσϑῆῇς τὴν μητερα͵ 

“- -- »μν ὦ ἷν ν “ὃν ’ Ψ ΕῚ " 

8384. ἐν τῇ φυχῇ. -- τὴν ἔνδον ἐπὶ τῆς οἰκέας φονίαν ἄτην καταβα 

λών, ὅ ἐστι τὴν Κλυταιμήστραν. 

828 ---28. ἴοτί. ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν ] ϑρευμένᾳ »τέχνονᾳ ! πέραιν᾽ 

ἀνεπίμομφον ἄταν (ϑρεομένᾳ τέχνον ἘΡΟΓ, πέραιν᾽ Αὐυγδίαβ, ἀνεπέμομ- 

φον ϑοιιιθι2). 8928. ἐπίμομφον Βοθοτίο} 18: ἐπέμομφαν Ν (!. θ. ἐπί- 

μομφοὸν Οἱ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἀν). 829. τε ἐν Μ. φρεσὶν ΑἸὰ.: φρεσσιν ΜΝ. 

830. σχέϑων Μ. σχεδρὰν ἔχων ὙΥΕΙ!. 831. τοῖς δ᾽ ΒοΡογίο 8: 

τοῖσδ᾽ Μ. φίλοις Ηοτιδπη: φίλοισιν Μ. 83254. ἰοτί. πρόπρασσ 

(πρόπρασσε ϑομιαθί2) ὁρχάνας χάριν λυγρᾶς (λυγρᾶς ΒΙοιηῆοΙ ἃ). 894. 

ἔνδοϑεν γ. 838 δ(άϊι Μ. 

ΟΗΟΕΒΡΗΟΒΟῈΕ. 

, 2 , ν Ὺ Ν 

φοινίαν ἅταν τιϑείς, τὸν αἴτιον ὁ 
"» "»-» Φ᾽.48 ῇ 

ἐξαπολλὺς μορο}. 

- Ἁ 5» Ῥν 3 ..3 ξ ,’ 9. . 

ἥχω μὲν οὐχ ἄχλητος, ἀλλ᾽ ὑπάγγελος 

νέαν φάτιν δὲ πεύϑομαι λέγειν τινὰς 

ξένου: μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον, 
΄ ϑ 9 ΄ Ἁ Γ.Ὰ» »; ’, » κΚ» 

μόρον γ᾽ ᾿θρέστου. χαὶ τοῦ ἀμφερειν οὐμοις 840 

γένοιτ᾽ ἂν ἄγϑος αἱματοσταγὲς φόνῳ 

τῷ πρόσϑεν ξλχαίνοντι χαὶ δεδηγμξ: 4 {Ὁ πρι ξ ΑΛ μ᾿ τ κι ἡγχβξνῳ. 

πῶς ταῦτ᾽ ἀληϑῆῇ χαὶ βλέποντα δοξάσω; 

ἢ πρὸς γυναιχῶν δειματούμενοι λύγοι 

πεδάωσιωι ϑρῴσχουσι ϑνήσχωντες μάτην: 
͵ ͵ “ 4 ͵ 

͵ -. Ὁ» μ᾿} »ν ἴ ΓῚ  -ν , 

τι των ὧν εἴποις ὥστε ὁἡλώσαις φρενις 

ἠχούσαμεν μέν, πυνϑάνου δὲ τῶν ξένων 

ἔσω παρελϑών. οὐδὲν ἀγγέλων σϑένος, 
ξ δ. 5." ΣΧ) ἃ ΄ ( ἤ 

ὡς αὐτὸς αὐτὸν ἄνδρα πεύϑεσϑαι πέρι. 
, . κ ΕῚ "5 ᾿ » " 

4]. ἰδεῖν ἐλέγξαι τ᾽ αὖ ϑέλω τὸν ἄγγελον, 

εἴς αὐτὸς ἦν ϑνύσχοντος ἐγγύϑεν παρὼν 
ς ἢ ύκοντος Ὁ ΓΟΘΕΡ ΩΝ 

885. τὸν Αἴγισϑον. 840. ὑπούλως ταῦτά φησι. 841. τῷ 

τοῦ γαμέμνονος. 842. ὡς ἐπὶ μαχαίρας. οὐ παραχαλυφϑέντι, 

ἀλλ᾽ ἀειμνήστῳ (1. ἀμυκτῷ)" ἐν γὰρ τοῖς ϑρήνοις ἀμύσσουσιν αὺ- 

τῶν (αὐτῶν τι) τὰ στήϑη. 845. οὖκ ἀληϑῶς ἀποθανόντες (ἀπο- 

ϑανόντος ΒΙοιηΠθ6]α). 
ΣΝ 
ὡς ὃ αὐτόπτης. 

848. οὐ τοσοῦτον ἐσχύει εἰπεῖν ἄγγελος 

886. τὸν αἴτιον δ᾽ γν. ργοχίπιο δ(αϊ Μ. 886. ἐξαπολλύων Ἡρΐτ- 

βοϑίῃ. μόρου ΤΌΣΠΘΡΙΒ: μόρον Μ. Ῥοβὶ 886 ἴζογαΐ 829 ---28 αἱ ΘΡΒγπ- 

ἴσῃ α ΟὟ Βομηρίαονυ. 839. ἐφήμερον (ΟΥ̓. ἴῃ ἐφέμερον ΜΝ. 840. 

γ᾽ Ῥογίαβ: δ᾽ Μ. 841. αἱματοσταγὲς φόνῳ Ῥογίυβ: δεέματοστάγ᾽ 

ἐσφόνωι Μ. 842. ἑλχαίνουσι χαὶ δεδηγμένοις ΒΔΙΠΌΘΓΒΟΙ, ἴοτί. τε- 

ϑηγμένοις, οἷν. 5680]. (τεϑηγμένῳ ὙΥ̓ἸΘΒ6] οι). 848. ὅνησχοντεσ Μ, 

δνήσχοντος Ῥογίιβ, Οἷτ. 5680]. 847. ργάρταρῃυ5 ργϑοῆχα 'π Μ. 

848. εἴσω ΒΙοιηῆοΙα. 849. ὡς αὐτὸν Οδηίογ. αὐτῶν ΤΌΣΠΘΡυΒ. πάρα 

Ῥογίιβ. 860. π.}18 ρουβοῦδθ ποία ἰη ΜΝ. αὖ ἱπ ᾿ἰδαγᾶ 50. πὶ (πθγαΐ 

εὖ αἱ νἱἀοιαι). 861. ἣν ϑνήσχοντος Τυσπθθυβ: ημἶν χοτοὸσ Μ, ἦεν 



ΑΕΞΒΟΗΥΠ 

εἴτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς χληδόνος λέγει μαϑών. 

οὔτοι φρέν᾽ ἂν κχλέφειεν ὠκματωμένην. 

Ζεῦ Ζεῦ, τί λέγω. πόϑεν ἄρξωμαι, 

εὐνοίας 

πῶς ἴσον εἰποῦσ᾽ ἀνύσωμαι: 

νῶν γὰρ μέλλουσι μιανδϑεῖσαι 
κι Ν "»".. 

πειοωὶ χοπάνων ἀνδροδαϊχτων ( 
»»} ; ᾿ μ ν" }. - ' " 

ἢ πάν» ϑῆήσειν 4 αμεμνωνίων 
» »" »» “, 

οἴχων ὄλεϑρων διὰ παντυς. 
᾽ν " -“Ὕ Χ ᾽ 2 "" 

πὺρ χαὶ φῶς ἐπ ἐλευϑερίᾳ 

, ᾽ Ἃ μὰ, ᾿ " Υ͂ “ὦ 

αἰων ἀργάς τε πολισσονόμους 
’ Ὑ 

ἕξει πατέρων μέγαν ὄλβον. 
" 

"»1 ν Ἶ " 

τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἐφεῦρος 
- ᾿ ; ᾿ Τ᾽ 

δισσοῖς μέλλει ϑείοις Θρέστης 

σ ν " .. ᾿ 

ἅφειν. εἴη δ᾽ ἐπὶ νίχῃ. 

ὀτοτοτοῖ. ,».} ν 

ὃ ἔ, 

ἔα ἔα μάλα" 
“« 7 ᾿ " 

πῶς ἔχει; πῶς χέχρανται ϑόμοις; 

ἀποσταϑῶμεν πράγματος τελουμένου, 

ΟΗΟΘΕΡΗΟΘΗΒΟΕ. 

σ ΙΝ - Ὁ 9 “" ᾿ - 

ὅπως ὁόοχωμεν τωνὸ ἀνάιτιαι χάχων 

εἶναι" μάχης γὰρ δὴ χεχύρωται τέλος. 
ν ΄ Ἂ 7 

οἴμοι πανοίμοι δεσπότωου τελουμένου, 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις ἐν τρίτοις προσφϑέγμασιν 
Ἥ μ ς ρ ς ἰ “ . 

Αἴγισϑος οὐχέτ᾽ ἔστιν. ἀλλ᾽ ἀνοίξατε 

ὕπως τάχιστα, χαὶ γυναιχείους πύλας 

μοχλοῖς γαλᾶτε" χαὶ μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ, 

οὐχ ὡς ἀρῆξαι διαπεπραγμένῳ᾽" τί γάρ: 
ἂν... 

ἰου (τοῦ. 

χωφοῖς ἀντῶ χαὶ χαϑεύδουσιν μάτην 

ἄχραντα βάξω. ποῖ Κλυταιμήστρα: τί δρᾷ: 
ρ ᾿χόωδ δὰ 5 μων ὀκόα οὐπα, ρ΄ ) 

ἔοιχε νῦν αὐτῆς ἐπὶ ξυρυῦ πέλας 

αὐχὴν πεσεῖσδϑαι πρὸς δίχην πεπληγμένος. 

) ..» » ν - , δοὺς σ δ΄ 
τί δ᾽ ἐστὶ γρῆμα; τινα βοὴν ἐστὴς οόμοις ; 

Ἂ ΡῈ Ἁ ᾽ »"»Ὦ» 

τὸν ζῶντα χαίνειν τοὺς τεϑνηχότας λέγω. 
Ὥ Ὁ ΄ Α. - Ὑ » ᾿» 5" ΄, 

οἱ ᾽γώ. ξυνῆχα τοὔπος ἐξ αἰνιγμάτων. 
᾿ 5" ΄ » νΑ4 ει »] ’ 

δόλοις ὀλούμεϑ᾽ ὥσπερ οὖν ἐχτείναμεν. 

δυέη τις ἀνδρυχμῆτα πέλεχυν ὡς τάχος" 

εἰδῶμεν ἢ νιχῶμεν ἢ νιχώμεϑα. 
με Ὁ ΜΓ ΝΙΝ -“.» » ΄ ᾿ -" 

ἐνταυϑα γὰρ δὴ τοῦδ ἀφιχύμην χαχοῦυ. 

Ἵ ᾿) Ἁ Ἁ ’ Ἂ “. ΔΨ Ν Ἂ Ἷ 

Ἶ , ,Ρ. σὲ χαὶ ματεύω" τῳδε ὃ᾽ ἀρχούντως ἔχει. 

858. τὴν συνετήν μου φρένα. 854. ταῦτά φησιν ὁ γορὺς 

εἰσελϑόντος τοῦ Δϊγίσϑου. 857. τὸ ἀληϑές. 859. πειραὲ 

Ἶ χ τὸ πεί ζ δὲ τῶν 811. τὰς τῆς Κλυταιμήστρας. 818. ἡβῶντος ἀνδρὸς δεῖ εἰς 

(παιραὶ τι) αἱ ἀχμαὶ τῶν ξιφῶν, παρὰ τὸ πείρειν. χοπάνων 
τὸ χαλάσαι τὰς πύλας. . 879. τῷ σφαγέντι. 8856. ἀντὶ τοῦ, 

ὁ τῷ λόγῳ τεϑνηκὼς Ὀρέστης ἀπέκτεινε τὸν ζῶντα Ἄἴγισϑον. 
“«“ Ὁ ἃ 

χοπτιχῶν ξιφῶν. -- τῶν συγχοπὼν (61.). 862. πῦρ δαΐδων. 

; 
ὡ - ἡ 

869. φωνῆς ἀχούουσιν ἀναιρουμένου του Αἰγίσϑου. 

874. ῬοΥβοηδθ ποίδπι Οπιΐββδη ἰπ Μ δαάϊαϊ ΤΌγΗΘΡαΒ. πανοΐμοι 

ϑνήσχοντοσ οὐοττοχῖς οἱ ΤΌΓΒΕΒ ἱπ πιᾶτρ. ἦεν ϑνήσχοντο(σ) διάδογ. πί. ῬοΟΥΒΟη: πὰν᾽ οἴμοι Μ. πεπληγμένου ϑομαθίζ. 879. ὡς ΒΟΓΙΡΒῚ (ὥστ᾽ 

858. φρέν᾽ ἂν ἘΠΠΙΒΙΟΥ: φρένα Μ. κχλέφειεν ϑίορβδηυβ: χλέφειαν Μ. Ῥογβοη): ὡς δ᾽ Μ. -- διαπεπραγμένῳ ΤΌγΠΘθιΒ: διαπεπραγμένων Μ. 

866. χἀπιϑεάζουσ᾽ ϑομυοί: χαἐπιϑοάζουσα (θα ἴπ ᾿ἰΐατα πὶ) Μ. 867. 882. αὖ τῆσδ᾽ Ματιΐη. ἐξιβήνου πέλας Αὐτοδοῖς, ἄοτε. ἐπὲ ξυροδ᾽ εόχηδ. 

ἀνόσωμαι (ἴποταὶ ἁνύσομαε) ΜΝ. 859. πεῖραι Ῥοτίαϑβ. 864. πατέρων 688. πρὸς ϑδων ὧν πρόφῥδανν (. ὀεημανθϑε, κοκδε κείν; ον 

ϑ᾽ ἕξει ὙΥοἱ!, ἴοτί. ἕξει πατέρων τ᾽ ἐὸν ὄλβον. 866. ϑεῖος Τυγηο- 884-86. μάκαρ ρὲ τέϑοᾶχϑο ἴω Μ' 8886. οἵ᾽᾿ἐγώ δέ. ' ἐΒθθ διῤουδοόν 

θυ, ἕοτί. ϑηρσὶν. 868. 869. ραγδρτδρηϊ ργδθῖχδθ 1ῃ “. 87|. ἴῃ Πταγὰ π) Μ. 889. εἰ νιχῶμεν ΤΌΓΠΘΌΙΒ. 89! --- 08 οἱ 895. ρᾶΓᾶ- 

ὁδοτὶ ποία φγδοβοσὶρίδ ἰπ Μ. ἀποσταϑῶμὲν Μ, ἄπο, σταϑῶμεν τα. συδρμὶ ργδοῆχδρ ἰῃ Μ. 891. τῶιδι Μ, τῶιδε δ᾽ τι. 



ἈΚΒΟΗ͂ΥΙΙ 

οἱ ᾽γώ. τέϑνηχας. φίλτατ᾽ ἡἰγίσϑου βέα. 

.» Υ͂ 
ν ᾽ - ΄ 

φιλεῖς τὸν ἄνδρα; τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 

χείση. ϑανόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτε 
ἕῳ 

ἰ 
μὴ πρ , ἐιίιςο. 

" ’ “Ἁὦ .ν ’ ) ν 
7 

ἐπίσχες, ὦ παι, τόνδε δ᾽ αἴδεσαι, τέχνον, 

π -Ὗ Ν Ἴ Ἁ ὡω "ἃ δ 2 Ἢ» ΓὝ 

μαστὸν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ οἡ βρίφῶν Ἅμα 

οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτραφὲς γάλα. 

Ἵν" “»"».» ,.. ΠῚ - . “ 

Πυλάδη, τὲ δράσω; μῆτερ αἰδεσϑῶ κτανεῖν; 

ποὺ δαὶ τὰ λοιπὰ Λοξίου μαντεύματα 

τὰ πωηϑόγρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορχώματα: 
τὰ ὁγρὴ ᾶι. ἡ "0, μ α , ἦκ 

ἅπαντας ἐχϑρυὺς τῶν ϑεῶν ἡγοῦ πλέον. 

χρίνω σε νιχᾶν. χαὶ παραινεῖς μοι χαλῶς. 

σ 
} κ᾿ " ΝῚ 

»"» ΄ ᾿Ξ 

ἕπου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σε σφάξαι ϑέλω 

Ἁ ΚΣ Ω " ὴ 
, ᾽ δι... 

ἤ 

χαὶ ζῶντα γάρ νιν χρείσσον ἢγῆσω πατρός. 

τούτῳ ϑανοῦσα συγχάϑευδ᾽, ἐπεὶ φιλεῖς 

τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν δὲ γρῆν φιλεῖν στυγεῖς. 

ΚΛ. ἐγώ σ᾽ ἔϑρεφα, σὺν δὲ γηράναι ϑέλω. 

ΟΡ. πατροχτονοῦσα γὰρ ξυνοιχή σεις ἐμοί; 

ΚΑ. ἣ Μοῖρα τούτων, ὦ τέχνον, παραιτία. 

0Ρ. χαὶ τόνδε τοίνυν Μοῖρ᾽ ἐπόρσυνεν μόρον. 

ΚΛ. οὐδὲν σεβίζῃ γενεϑλίους ἀράς, τέχνον; 

“ ΄ »»ν ν ᾳ, Ὁ ἃ, Ζ 

ΩΡ. τεχοῦσα γάρ μ ἔρριψας ἐς τὸ δυστυγεές. 

692. ἀντὶ τοῦ ὦ Αἴγισϑε. 897. οὔλοισι: τὸ οὗλον. 898. με- 

τεσχεύασται ὃ ἐξάγγελος εἰς Πυλάδην, ἵνα μὴ δ΄ λέγωσι. 900. 

τὰ ὁρκωμόσια ἃ συνωμόσαμεν. 901. πλέον λέγε πάντας ἀνϑρώ- 

πους ἔχειν (ἢ δάάϊι ΑΡτοβο) τοὺς ϑεοὺς ἐχϑρούς. 908. πρὸς 

αὐτὸν τὸν 4ἴγισϑον. πιϑανῶς δέ, ἵνα μὴ ἐν φανερῷ ἣ ἀναίρεσις γέ- 

’ “νιν ΣΝ ’ 

νηται. 901. γηρᾶάναι ἀπὸ τοῦ γήρημι. 

892. οἵ ἐγὼ Μ. 806. δ᾽ αἴδεσαι ϑορμίδηαδ: δήσεται Μ. 896. 

ᾧ σὺ Βοθοτίο!]ι8: ὠχὺ Μ. 891. εὐτρεφὲς ὙΖοίΖο8 ΕΧΘΡ. ἰπ Π. γ. 62, 

13 οἱ Ηἰβι. 12, 808. 899. δὴ Αὐγδῖίαβ. 900. πυϑόχριστα Μ, 

πυϑόχρηστα ταΐ. πιστά τ᾽ ἘδΙτηδΠΗ. 904. χρείσσον᾽ ΤΌΓΠΟΌΙΒ: 

χρέσσον᾽ (ο ΟΧ ὦ ταοιαπ) Μ. ο06. δ᾽ ἐχρῆν Μ. 907. σὺν Αυ- 

ταίαβ: νῦν Μ. 910. ἐπώρσυνεν Μ. 911. σὲ βίζη Μ, σεβίζη τη}. 

ΟΗΟΘΈΕΡΗΟΒΟΒΕ. 

οὔτοι σ᾽ ἀπέρριφ᾽ εἰς δόμους δορυξένους. 

διγῶς ἐπρώϑην ὧν ἐλευϑέρου πατρός. 

ποῦ δῆϑ᾽ ὃ τἴμος ὅντιν᾽ ἀντεδεξάμην; 

αἰσχύνομαξ σοι τοῦτ᾽ ὀνειδίσαι σαφῶς. 

μὴ ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως χαὶ πατρὴς τοῦ σοῦ μάτας. 

μὴ ᾽λεγχε τὸν πονοῦντ᾽ ἔσω χαϑημένη. 

ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι, τέχνον. 

τρέφει δέ γ᾽ ἀνδρὸς μόχϑος ἡμένας ἔσω. 

χτενεῖν ἔοιχας, ὦ τέχνον, τὴν μητέρα. 

σύ τοι σεαυτήν, οὐχ ἐγώ, χαταχτενεῖς. 

ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγχότους χύνας. 

τὸς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; 

ἔοιχα ϑρηνεῖν ζῶσα πρὸς τύμβον μάτην. 

0Ρ. πατρὸς γὰρ αἶσα τόνδε σ᾽ ὁρίζει μόρον. 

οἱ ᾽γώ, τεχοῦσα τόνδ᾽ ὄφιν ἐϑρεφάμην. 

0Ρ. ἦ χώρτα μάντις οὖξ ὀνειράτων φόβους. 

0}. ἔχανες ὃν οὐ γρῆν, χαὶ τὸ μὴ χρεὼν πάϑε. 

ΧΟ. στένω μὲν οὖν χαὶ τῶνδε συμφορὰν διπλῆν. 980 

»} » Γ΄ Ἂ ΄ 

' 918. οὐχ ἔστιν ἀπορρίψαι τὸ δορυξένοις ἐχδοῦναι πρὸς ἀνατρο- 

᾿ 4» , 

φρὴν. 916. τὸν ἡ ἔγισϑόν φησι. 917. ὅτε Κασάνδραν ἐπέγη- 

εν. “τέ Ἶ ἄ ῖ »" 3. 10. ἑτέρῳ συγχοιμωμένη. ἄνδρα ἐν πολέμοις πονοῦντα 

“Σ" χρένειν γυνὴ οὖσα. 928. τὰς Ἐρωύας. 925. ὅτι 

ἐλ χ ΄ ὩΣ ΕΣ μ μ᾿ ἕαραον α παροιμέαν (γ6] παροιμέα τι) εἶναε τοῦτό φασι (πα- 

ροιμέα εἶναι ταὐτό ὺς τύ ͵ κε ι - Μῆδι Ηατίαηρ) πρὸς τύμβου (τύμβον ΒοΡοτί.) 

εὶ πὰ καὶ πρὸς ἀνδρα νήπιον. 980. εὐγνωμόνως ἐλεοῦσι τοὺς 

περὶ Αΐγισϑον. ᾿ 

914. αἰσχρῶς Ἠθδίμ. 
Βιηΐ ἴῃ Μ. 916. τεμοσ οὐ ἴῃ τηϑιρῖηο τ Μ. 916. σοι ΟδΔηίο: σου Μ. 

91 --- 80. 5ἰπρῈ} 85. ρδυδρταρηὶ ργδθῆχδθ 

μηχα πόθους ὑνδύλίμει Πη. 920. δέκ Μ, δέγ᾽ τι. 929. φυλάξαι 

το ἐν δὲ σ᾽ ὁρίζει ([ὰογαὶ πορίξει) Μ, ἐπουρίζει οΟΙ Ηρυϑηη. σοὺ- 

ΘΥ͂. 927. οἵ ἐγὼ Μ. Ῥοβί 928 γὙϑυβυτη Οἰγἑβαπιδυίπαο 
ἱπίογοϊββο υἱὲ ὙΥΘΙ]ΔΌΘΥ ἅ βαρ πν το . 929. ἔχανες Ῥαυν: χἄνεσγ᾽ Μ. 990. 
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Ὃ δ »"ν ξ ,’ χων 

ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἱμάτων ἐπήχρισεν 
“ν᾽ Ἂν ς ’ " 

᾿Ορέστης, τοῦδ᾽ ὅμως αἱρούμεϑα, 
τλη βὼν 

᾿ς 

πεσέειν. 
ὑφϑαλμὼν οἴχων μὴ πανώλεϑρυων 

ἔμολε μὲν δίχα Πριαμίδαις χρόνῳ, 

βαρύδιχος ποινα" 

χιοὶλε δ᾽ ἐς δό τὸν ᾿4γαμέμνονος ἔμολε δ᾽ ἐς δόμον τὸν ἴω μέμ 
Ἂ -. “})}.2 »...) ἣ “ λ - 

διπλοὺς λέων, θιπλοὺς ρης. 

ΨΜῚ Δ] "ων Ἁ μιν 

ἔλασσε δ᾽ εὖ τὸ πὸν 

ἡ πυϑοχρήστας φυγάς 

ϑεύόϑεν εὖ φραδαῖσιν ὡρμημενος. 
’ ἃ ἢ 

ἘἘπολολύξατ᾽ ὦ δεσπωσύνων θόμων 
- Ἁ Ι Ἷ νυ 

ἀναφυγὰς χαχῶν χαὲ χτεάνων τριβᾶς 
͵ 

ἡπὸ δυοῖν μιαστόροιν, 

δυσοέμου τύχας. 
᾿ ᾿ 7» “ἈΝ ᾿. . 

απίωέν. 1. ἔμολε δ᾽ ᾧ μέλει χρυπταύδίυυ μάχας 
[ ἐ . . ᾿ 

δυλιόφρων ποινά, 

΄ Ἀ “ ϑᾶν 

987. οἱ περὶ Ὀρέστην καὶ Πυλάδην. 

[ ἢ ὃρό ὅ ἐστιν. ἤνυσε τὸν ἀγῶνα. 
ὃ τέλος τοῦ δρόμου, ὅ ἐστιν, ἤνυσε τὸν Αγ 

" “χω. 

931. ἐπ’ ἄχρον ἦλϑεν. 

γ΄" -" Ἴ - “ 

τὸ τέλος τοῦ άγωνος. 

ο, ὡς τῶν οἴ ἥντων τὰς συντρι- 
942. ὡς τῶν οἴκων φυγόντων τᾶς ρ 

Ἁ 

το 

; 9389. ὁ ὑπὸ Πυϑοῦς 
ἀφέκετο, φησίν, εἰς 

γρησϑεὶς Ὀρέστης. 

Ἂ; 
944. δυσοίμου: δυσπορεύτου. 

᾿ Ἔν ἐφ 
- “ἽΝ 

βὰς τῶν οἴκων (. χτημάτων). νον: θυ ἐν τὸ 

ἀπὸ τῆς δυσοίμου τυχῆς. 
᾿ν Ἤν --δἧ 

τὰς ἀναφυγὰς τῶν καχὼν τάς 

ἧ Ὁ ἀποχτείναντε δόλῳ τὸν ἈἌγα- 
946. τῷ Δἰγέσϑῳ ἔμολεν ἢ ποινὴ τῷ ἀποχτείναντι δόλῳ τ ) 

᾿ Υ 
Ἵ 

934. ρᾶγαρτδΡ 8 ργδϑῆχ
δ ἴῃ Μ. 

935. βα- 

9038. ἔλασε οΟΧ 

ἀηΐο οοΥτ. Μ. 

ἷ Ϊ Ι Τ ΟΠΟΤΊΒ. 
Ηριηϊοδβοτία οᾶποτο Υἱάθηΐαγ, ΘΡΕγτμηΙδ (οὔ 8 

ρύδιχος ὙἱοιοΥα85: χαρύδιχοσ οὐ ἴῃ τηϑβ. ζε ΝΜ. 

ἀπεῖναι 56... αὖ νἱᾶ., πι. 

860.80}. Ῥαυν: ἔλαχε Μ. 939. πυϑοχρήστασ Μ', ΒΌΡΘΥΒΟΓ.; ᾿ 

940. εὖ φραδαῖσιν Ηρττήδηη: ἐυφραϑαΐῖσιν Ν. : 941. Ἔρις: τϑρρήκι 

Θοίάϊον: ἐπολολυξάτω Μ. 942. ἀναφυγᾷ Ηοἰπιβοοῖμ. μὰ ἐμῷ Ν 

1οΥ: τριβὰσ Μ. 943. ὑπαὶ Ηογαᾶπη. δυοῖν Ὁ: δοιοῖν Μ. : 

(οτί. δολιόφρων δαίμων. 

(ΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

ἔϑιγε δ᾽ ἐν μάγᾳ γερὸς ἐτητύμως 

Διὸς χόρα (Δίχαν δὲ νιν 

προσαγορεύομεν 

βροτοὶ τυχόντες χαλὼς) 

ὀλέϑριον πνέουσ᾽ ἐν ἐγϑροῖς χότον. 

τάπερ ὃ Λοξίας ὃ Παρνάσσιος 

μέγαν ἔγων μυχὸν γϑονὸς ἐπ᾽ ὄγχϑει 

ἄξεν ἀδόλως δολίας 

βλαπτομέναν ἐν γρόνοις ϑεῖσαν ἐποίχεται. 

χρατεῖται πῶς τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ μὴ 

ὑπουργεῖν χαχοῖς; 

ἄξιον δ᾽ οὐρανοῦγον ἀρχὰν σέβειν. 

Πάρα τε φῶς ἰδεῖν μέγα τ᾽ ἀφῃρέϑη 

φάλιον οἴχων. 

ἄναγε μάν, δόμοι" πολὺν ἄγαν χρόνον 

γαμαιπετεῖς ἔχεισϑ᾽ ἀεί. 

947. ἡ δὲ Διὸς ϑυγάτηρ ἡ Δίκη πάρεστιν (παρέστη ΑὈΓΘΒΟΝ) 

ἐν τῇ πρὸς Αἴγισϑον μάχῃ καὶ ἐφήψατο τοῦ ξίφους. δικαέως γὰρ 

᾿θρέστης ἠμύνατο. 961. τὸ ἑξῆς, ἔμολεν ὀλέϑριον πνέουσα. 
962. ἀντὶ τοῦ καϑάπερ. 964. τὴν Κλυταιμήστραν τὴν δολέως 

βλάπτουσαν καὶ ἐπὶ πολὺν γρόνον τὸν οἶκον ἐποέχεται ἣ δέκῃ. ἐπεξ- 
ἦλθε τὴν δέκχην βλαπτομένην ἐκ πολλοῦ ᾿Θρέστης. 966. συμ- 

βάλλεται (συμβάλεται τὰ) οὖν τὸ ϑεῖον τοῖς μὴ ὑπουργοῦσε τοῖς χα- 

χοῖς. 968. τοὺς ϑεούς, ἢ τὸν Δία. 9600. τὸν γαλινόν (6}.). 

947. δ᾽ ἐν ΑὈγΘΒΟΝ: δὲ Μ. ἐτητύμως ϑοδι!ίροῦ: ἐτήτυμοσ Μ. θ9881. 
ἐπ’ ϑομυθρίζ. --- Ῥοβέ 961 ἰζογδηᾶσπι 6586 ΘρΡΒυπηΐυ πὶ 94] --- 44 υἱάϊί 
α ΟὟ Βομποίαου. 9ὅ8. γϑονὸς ἐπ᾽ ὀμφαλῷ ϑομαθίζ. 954. ἴοτί. 
ϑρίαξεν δολίαν (δολέαν 6ΘΧχ 5610]. ὙἹΟΙΟΥ 8). 955. ν. Ροβί γρόνοις 

αἰνίθυβ 'ἰῃ Μ. βλάβαν ἐγχρονισϑεῖσαν (χρονισϑεῖσαν Ἡρττηδηπ, ἐγχρο- 
νισϑεῖσαν Βοίμ6) ἐποίχεται Η]1, ΑἸ ΓΘΗΒ. 9ῦϑ8. ϑέμις δ᾽ ἩΗρὶμβοοία 
(οὖν. Ηθβγοι. ϑέμις" δίχαιον, ἄξιον, πρέπον). 969. μέγα τ᾽ ἀφῃρέϑη 
ΘΌΔΏΙΟΥ: μέγαν τ᾽ ἀφηρέϑην Μ. 960. οἰχέων ΗΤ, ΑἸ ΓΘΗ8. 961. 
ἀναγεμὰν Μ, ἄναγε μὰν τὰ. δόμοι Ἠρττηδηη: δόμοισ Μ. 902. χα- 
μαιπετεῖς ἔχεισϑ᾽ ἀεί ϑοιΘΠΚ: γαμαιπετεῖσε χεῖσϑ᾽ αἰεί Μ. ἔχεισϑε 
δή Μροίποκο. 

Αφϑοδγίυϑβ εἀ. ὙεοκΙςείη. 20 
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ὐὖῶν. 3. τῶνε δὰ παντελὴς χρόνος οὐηθϑνῃ 

πρόϑυρα δωμάτων, ὅταν ἀφ᾽ ἕστιας 

μύσος πᾶν ἐλαϑῇ 

χαϑαρμοῖσιν ἀτᾶν ἐλατηρίοις. ᾿ 

τύχα δ᾽ εὐπροσώπῳ Ὁ" 
τὸ πᾶν 

ἰδεῖν ἀχοῦσαι ϑρεομεένοις 

»μέτοιχοι δόμων πεσοῦνται πάλιν. 

Πάρα τὸ φῶς ἰδεῖνε. 

ἴδεσϑε χώρας τὴν διπλῆν τυραννόνα 

πατροχτύνους τε δωμάτων ρννηο 

σεμνοὶ μὲν ἦσαν ἐν ϑρόνοις τόϑ ἣν». 

φίλοι δὲ χαὶ νῦν, ὡς ᾿κωμωμ πάϑη δὲ 

πάρεστιν, ὕρχος τ᾿ ἐμμένει πιστωμασιν. 

ο68. ὁ πάντα τελῶν χρόνος τὰ πρόϑυρα μβιον ὁδῶν ἀλλύξει μρ
ᾷ 

τ εἰς λαμπρότητα. -- ἀλλαγήσεται" οὖχ ἄμνυς οὐδε ; 

μἰηρνα ΗΝ ὦ οἴχῳ ἡμῶν. 966. τὸ ἐλαῦνον τοὺς ἀσεβεῖς" ἢ τὸ 

μορεφινβ ̓δφοῖλαν; 
ἐλατήριον δὲ τὸ Ἰπ τρ θ»» ό

ννον. νὴ ̓ 

δὲ τύχη νῦν ἐν εὐόπτῳ κοέτῃ, τουτεστιν ΟΝ Ἕ 
νὰ οὐ 

τὸ ἰδεῖν τὰ νῦν γεγονότα χαὶ ἑτέρων λεγόντονι ἀχοῦ : ; ΑΣΕ ΩΣ 

, λείπει τὸ ἐστών. 969. οὗ νῦν τοὺς δόμους ο ἊΝ Μ- »ε 

μεθ εἰς τὸ ἔμπαλιν τῆς πρώτης τύχης. πὲ τῷ
 μι ἐρανεεὶ 

ἤγαγεν. 5911. ἀνοίγεται ἣ σχηνὴ καὶ ἐπ ἐγχυκχ. ήμ ὦ 

μιϑο ογθβμον Ῥἰπᾶοτί) 
ὁρᾶται τὰ σώματα" ἃ λέγει διπλῆν τυραννί 

χυ 
.----ὦ ἡ ῇ : ἐλά- 

ὧὦνἋ : ᾿ οβῦ. μῦσοσ Μ. ἐλαϑῇ ΚΑΥΞΒΘΙ: 

οδά. ἀβφ᾽ Μ, 1. 6. ἀφ᾽ Ὁ. 

ῖ : χαϑαρμοῖσ (γο Βα] 

κε 
οβ66. χαϑαρμοῖσιν Ἠογδπη: κά 

Υ. 1). 
᾿ Ἵ 

μεν φύν νόμον νιν ἐλατηρίοις Θομυρίσ: ἅπαν ἐλατήριον Μ. ὡς
 

- προτίοτὶ, τὸ πᾶν τηϊοτιοτὶ δάϊοὶς Μ. Ἐ γί. εὐπρόσωπ κουναμ 

με ρλλβό μα τω ᾿ξροῖῃ Μ. 
968. ϑρεομένους ναὸ τριικαγταν και

 ὡρ τὶ 

ὑρέῦας ἡρρηβξρεὶ ξοτί
. ἰδεῖν ϑρευμένους. 

, μέτοιχοι γορτῖὶ ον 

δόμων Μ. ον ῦ ΤΟΣ ὶ ν᾽ 

ὩΣ ἔ ιρωθνονα τ 5 ᾿ ,- μληρεοθωδμδθι ταῦ ργ
δθῦᾶχδ 

ἷ το] οχὶὶ α ΟὟ ϑβοβηθιαθῦ. 
; ὶ 

, ορῆὶ γέ ρϑ
θ νυ οὐπ 914. δὲ ΑὈΤΘΒΟΝ: τε Μ. πάϑει ΤῊϊΘσβ 

ἢ Ν. ᾿ , 

ἐξ οὗ ΒἈΟΒΟΥΘΙΙὰ5: ἐχ σοῦ Μ. τέχνων ην ἔχη ὑπὸ ζώνην βάροσ 5βοτὶρϑὶξ τὰ 

ΟΗΟΒΡΗΟΒΟΕ. 

; Ἁ , 5 ’ Ἁ ξυνώμοσαν μὲν ϑάνατον ἀϑλίῳ πατρὶ 
Ἀ - ᾿ Υ̓ 

χαὶ ξυνϑανεῖσϑαι" χαὶ τάδ᾽ εὐόρχως ἔχει. 

ἴδεσϑε δ᾽ αὖτε, τῶνδ᾽ - ἐπήχοοι χαχῶν, 

τὸ μηχάνημα, δεσμὸν ἀϑλίῳ πατρί, 

πέδας τε γειροῖν χαὶ ποδοῖν ξυνωρίδα. 

ἐχτείνατ᾽ αὐτὸ χαὶ χύχλῳ παρασταδὸν 

στέγαστρον ἀνδρὸς δείξαϑ᾽, ὡς ἴδῃ πατήρ, 
9 [4 ΄ »] Ρ] ς ΄ 3 5 ΄ ΄ οὐχ οὑμός, ἀλλ᾽ ὃ πάντ᾽ ἐποπτεύων τάδε 

«" »ν Ἀ » -’ -ὗ΄ 

ἤλιος, ἄναγνα μητρὸς ἔργα τῆς ἐμῆς, 

ὡς ἂν παρῇ μοι μάρτυς ἐν δίχῃ ποτέ, 

ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ μετῆλθον ἐνδίχως μόρον 
5 ὝΕΣ "..7 ν 3 ΄ ῃ 

τὸν μητρός" Αἰγίσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον" 

ἔχει γὰρ αἰσχυντῇρος, ὡς νόμος, δέχην" 
σ Ἃ 2 ᾿] ᾽ Ἁ “ ῳ. Ὁ ΄ ΄ 

ἥτις δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὲ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος, 

ἐξ οὗ τέχνων ἤνεγχ᾽ ὑπὸ ζώνην βάρος, 

φίλον τέως, νὺν δ᾽ ἐχϑρόν, ὡς φαίνει, χαχόν, 
᾿ -Ἣ ’΄, , ᾽ Ὑ») »). 3 Ψ 

τί σοι δοχεῖ, μύραινά γ᾽ εἴτ᾽ ἔχιδν᾽ ἔφυ, 

σήπειν ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἄλλον οὐ δεδηγμένον 

τόλμης ἕχατι χἀνδίχου φρονήματος; 

990 

ὔ ’ , 7» - 
τέ νιν προσείπω, χἂν τύγω μάλ᾽ εὐστομῶν; 99ὅ 

976. ξυνώμοσαν ϑάνατον τῷ πατρί. 979. τὸν πέπλον. 981. 

πρὸς τὸν γορόν. 985. ἡ μοι ἀντωνυμέα τὴν οἰχειότητα δηλοῖ. --- 

ἐν τῇ κρίσει τῶν ᾿Ερινύων. 987. Αἰϊγέσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον, μη- 

τρὸς δέ͵, ἥτις ἐπ’ ἀνδρὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος. 990. τὸ βάρος 

φέλον πρώην. 998. ὑπερβολή, ὅτε καὶ τὸν μὴ δηχϑέντα, ἀλλὰ 

μόνον ἁψάμενον (ἁψαμένη Μαγίΐη) σήπει. 996. ἀντὶ τοῦ ἐπιτύχω 

9716. ἀϑλίῳ Ῥογίυβ: ἀδλίωσ Μ. 981. αὐτὸ Αὐυτδίᾳβ: αὐτὸν Μ. 987. 
λέγω ὁΧ 8080]. ΤΌΤΗΘθαΒ: ψέγω Μ. 988. νόμος Ρογίπβ: νόμου Μ. 989. 
1 ΙηδΥρ. ζτ Μ. -- 989 ---94 οὐ 1008. 1004. Ξοοϊυδοηάϊ νἱάἀθηίαγ, 990. 

(πα τῆᾶγρ. δαἀβοσίρίπμι ζτ). ἤνεγχ᾽ ΥἱοίοτίαΒβ. 992. ἦ σοι Μοίποκο. χ᾽ 
εἴτ᾽ Ἡριτηδηη: τ᾽ ἤτ᾽ Μ, γ ΒΌΡΘΙ ῥγΐαβ τ 807. ἴϑΏ. 993. ϑέίγουσ᾽ ἂν Βο- 
Ὀογίθ 118: ϑέγουσαν Μ. 994. χἀδίχου ΤΌΣΠΘΡαΒ, χἀχδίχου Η1, ΑὮΓΘΗΒ. 

996. χαὲὶ τύχω Ῥογίιβ, προσειπὼν χαὶ τύχω Ἢ ε]]. 
Φ96Ὲ 
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ν ᾿ Ἃ Αν, ᾿ 2 

ἄγρευμα ϑηρὸς ἢ νεχροῦ ποδένδυτον 

δροίτης χατασχήνωμα:; δίχτυον μὲν οὖν. 

Ψ ) Ὺ " ΠῚ “- ἤ 

ἄρχυν ὃ ἂν εἴποις χαὶ ποδιστῆρας πέπλους. 

τοιοῦτον ἂν χτήσαιτο φηλήτης ἀνήρ, 

ξένων ἀπαιόλημα χἀργυροστερῆ 

βίον νομίζων, τῷδέ τ᾿ ἂν δολώματι 

πολλοὺς ἀναιρῶν πολλὰ ϑερμαένοι φρενί. 

τοιάδ᾽ ἐμοὶ ξύνοιχος ἐν δόμοισι μὴ 

γένοιτ᾽ " ὀλοίμην πρόσϑεν ἐχ ϑεῶν πα 
Ἷ μῇ ρ - (υὀ αἷὸ ἐς. 

αἰαῖ αἰαῖ μελέων ἔργων" 

στυγερῷ ϑανάτῳ διεπράχϑης, 
ν 

μμ:, 

μέμνοντι δὲ καὶ πάϑος ἀνϑεῖ. 

0Ρ. ἔδρασεν ἢ οὐχ ἔδρασε; μαρτυρεῖ δέ μοι 

φᾶρος τόδ᾽, ὡς ἔβαψεν Αἰγίσϑου ξίφος. 

φόνου δὲ χηχὶς ξὸν γρόνῳ ξυμβάλλεται, 

πολλὰς βαφὰς φϑείρουσα τοῦ ποιχίλματος. 

νῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμώζω παρὼν 
, . αὶ ἂν ΚΝ 

πατροχτῦνον ὃ φασμᾶα προσφώνων τὸῦε 

εὐθέκτως κακολογήσας. 996. δώκτυον. 997. παραπέτασμα ὄρους 

(σοροῦ Ῥϑίδῃ] 6). 998. τοὺς πλέον τῶν ποδῶν καϑήκοντας. 1000. 

ἀπάτημα. 1001. τῷ τοιαῦτα πράξαντι χρόνῳ πάϑος ἀνθεῖ. 1010. 

τοῦ αἵματος. 1011. ὡς πολυτελοῦς ὄντος τοῦ ἑματέου καὶ ἦφα- 

νεσμένου τῷ αἵματι. 

996. νεβροῦ 5ογ οπάυτι οἵ Ιοοο Υ. 991 ἱπίουροποπάσπι υἱοῦ ἔγδρτη. 

Δδβοι. 866Ν. ἀμήχανον τέχνημα χαὶ δυσέχλυτον. 997. δροίτησ ΜΝ, 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ. Πη. 999. τοιοῦτον ἂν ΤγποΡαΒ: τοιοῦτο μὰν Μ. φηλήτης 

ΘΟ σοῦ: φιλήτησ Μ. 1001. νομέζων Τυγποῦυβ: νομέζω Μ. 1002. 

φρένα 1ΟὈ60Κ. 1004. πρόσϑεν Τυγποῦα8: πρόσϑ᾽ Ν. 1006. πυ}}8 

αἰαὶ αἰαὶ Ῥὶπᾶοτῖ (αἢ αἕ αἴ αἴ Βοίδε): αἴ αἵ Μ. 

1006. διεπράχϑη Ἠοἰπιβοοίμ. 1008. ρδιδρτδρμυβ νεδθῆχα ἴῃ Μ. 

ἔδρασε ΤαχποαΒ : ἔδρασεν Ν. 1010. χιχὲσ Μ, χηχὶσ τὰθ. τῷ χρόνῳ 

Ηεογπογάθη. ξυμβάλεται Μ, ἃ ϑιργδ διβου. πὶ. 

Ῥουβοῦδθ ποίᾶ ἴῃ Ν. 

ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΕ. 

ἀλγῶ μὲν ἔργα χαὶ πάϑος γένος τε πᾶν, 

ἄζηλα νίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 
απίἰϊοί». ΧΟ. οὔτις μερόπων ἀσινῆ βίοτον 

διὰ πάντ᾽ ἄτιμος ἀμείφεται, 

ἔνε, 

μόχϑος δ᾽ ὃ μὲν αὐτίχ᾽, ὃ δ᾽ ἥξει. 

μμρῆ ὡς ἂν εἰδῆτ᾽, οὐ γὰρ οἵδ᾽ ὅπῃ τελεῖ, 
ὥσπερ ξὺν ἕπποις ἡνιοστρόφου δρόμου 
ἐξωτέρω " φέρουσι γὰρ νιχώμενον 

φρένες δύσαρχτοι" πρὸς δὲ χαρδίᾳ φόβος 

ᾷδειν ἕτοιμος, ἦ δ᾽ ὕπορχεῖσϑαι ἜΒΕΙ 
ἢ γὼ ΒΑ, Ξ ν ἕως ε ἣν ἔμφρων εἰμί, χηρύσσω φίλοις, 

χτανεῖν τὲ φῆμι μητέρ᾽ οὐχ ἄνευ δέίχης, 

πατροχτόνον μίασμα χαὶ ϑεῶν στύγος, 

χαὶ φίλτρα τόλμης τῆσδε πλειστηρίζομαι 
τὸν πυϑόμαντιν Μοξίαν, γρήσαντ᾽ ἑμοὶ 
ἀρδσανα μὲν ταῦτ᾽ ἐχτὸς αἰτίας χαχῆῇς 

εἰναι, παρέντα δ᾽ --- οὐχ ἐρῶ τὴν αν" 

τόξῳ γὰρ οὔτις πημάτων κτεξε σαν 

ὼ ἰπφρὶς Ἰϑ: πρὸς τὸ ἀμείψεται. - ἄτιμος, ἀτιμώρητος. 1019. 
ἐ- ἔνει τὰ χατ΄ ἐμέ. 1022. δυσχερῶς ἀρχόμενοι (-αι 

ΒΡ .) καὶ πειϑόμενοι (- αι ϑ[6Ρ}}.). 1026. τὴν μητέρα. 1027 
τ, διμώμε (61.). | 1028. χἂν τὰς ἐπιϑυμίας τῆς τόλμης φημὲ τῆν 

3 χρῆσαέ μοι. 1081. τοσαύτῃ γάρ ἐστιν ὡς μηδὲ τοξό- 
τὴ (τοξότην ὙἹοῖ.) ἐφικέσϑαι τοῦ μήκους. : ὅ 

ὌΝ 1014 ΥΟΥΒΙΒ 8 ἀλγῶ δὲ ἱποὶρίθη8 ἄθ6886 υἱάθίυσυ. 1016. π}1 

ἀμείῴψε μΑν τοὶ 18. 38 ἐφῳινξάδ ἣν ἀ6Θ 86, 1017. παντὸς Ηδδίῃ 

με μοϑῖξο “- κρὰς 1018. ὃ ἔ ΚΙδΆβθη : ἐσ οἱ ἰπ πηδυρίηθ. ὅτ Μ. μόχϑοι (ο 
ὩΣ ᾿ σ δ᾽ ὁ μὲν αὐτίχ᾽ ὅδ᾽ ἦξε ϑυρρ!ονίέ πι. ἥξει ΤΌχποθαβ 

ΕΠΩΡΟΥ 8 ΑἹ ἠρμβου σα α ἰπ Μ. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ΒΙοτιβεϊά, εἰδῆτ᾽ Ματιΐπ οἱ 
» οὗ γὰρ οἶδ᾽ ὅπῃ Ἑχίαγάϊ: ἀλλοσᾶν εἰ δὴ τούτ᾽ 

102]. ᾿ : 5 σἄν εἰ δὴ τούτ᾽ ἂρ οἵδ᾽ ὅ 
γΥ ὃν ΕΞ γι ϑμςφὸ 1028. ἣ δ᾽ ΑΡΓΘΒΟΙ: ἠδ᾽ Μ. "τς ΩΣ 

᾿ . ἕωσ δέ τ᾽ ἴῃ Βρδίϊο γσϑοῦὺο γο]ϊοῦ ἸΕῚ 
πατροχτόνων διηῖίο γᾶ. Μ. 1031. ἐφέξεται ππραικον με μ Ἢ ψηκο: 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

χαὶ νῦν ὁρᾶτέ μ᾽, ὡς παρεσχευασμένος 

ξὺν τῷδε ϑαλλῷ καὶ στέφει προσίξομαι 

μεσόμφαλόν ϑ᾽ ἵδρυμα, Δοξίου πέδον, 

, δὰ 

πυρός τε φέγγος ἄφϑιτον χεχλημένον, 

’ , ᾽ ν᾽ 
Γ " ν" ἢ.» ᾽ ᾽ ξ ’ 

φεύγων τόδ᾽ αἱμα χοινόν' οὐδ᾽ ἐφ ἕστιᾶν 

ἄλλην τραπέσϑαι Δοξίας ἐφίετο. 

τὰ δ᾽ ἐν γρόνῳ μοι πάντας ᾿Αργείους λέγω 
χρόνῳ ἱὶ ν ργε ἵ 

χαὶ μαρτυρεῖν μοι μενέλεως ἐπορσύνϑη καχά. 

ἐγὼ δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος,; 

ζῶν καὶ τεϑνηχὼς τάσδε χληδόνας λιπών. 

4} Ὕ »'Χ Ά» ..» » - .᾿ 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξας μὴ ἐπιζευχϑῇς στόμα 

φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ χαχά" 

“». ἔ 
“" 3 , ἢ 

ἠλευϑέρωσας πάσαν Ἀργείων πόλιν 

δυοῖν δραχόντοιν εὐπετῶς τεμὼν χάρα. 

9. δ. ἃ 

ὁμφαὶ γυναῖκες, αἴδε Γοργόνων δίχην 

φαιωχίτωνες χαὶ πεπλεχτανημέναι 

πυχνοὶῖς. δράχουσιν᾽" οὐχέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟ. τίνες σε δόξαι, φίλτατ᾽ ἀνϑρώπων πατρί, 

στροβοῦσιν;, ἴσχε: μὴ φόβου νιχῶ πολύ. 

0Ρ. οὐχ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πημάτων ἐμοί" 

1036. τὸ ἐν Παρνασσῷ. 

1086. ἐφ᾽ ἑστίαν Τυγηοῦαβ: ἐφέστιον Μ. 1029. Ἰοσὰμι δουποϑαμπὶ 

οορπουϊί ΟΝ Ιοσ, ἄσογαπι ὙΘΥΒΌΌΤΩ το αυΐϊδϑ οομβαγοϊηδίδβ Θ5856 ΤΠ 0} 

ΕὙΔΏΖ. Ῥοβὲ 1040 ᾿δουμδμῃ οἰαιαῖς Ὀϊπᾶονῖ (ἀιο ὙΟΥΒᾺΒ ἀοβοοτο υἱ- 

ἀοπίαγ, 51 αυϊάθτῃ οταίίοποβ Οτοβίδθ ρυτηδ οἱ κοτίϊα δυπᾶθπι γυουβαῦμι Π- 

τογατῃ ΒΔΌΘΠΐ). 1042. πι}16 ρογβοπδθ ποίϑ 'ὰ Ν. γ᾽ ἔπραξας ΤΥτ- 

νεἱι: τε πράξασ ΝΜ. ἐπιζευχϑῆῇς Ηρα: ἐπιζεύχϑη Μ. 1048. φήμῃ 

πονηρᾷ ἨρΔΙΒ: φῆμαι πονηραὶ οὐ ἴῃ τηϑΥβ. ζτ ΜΝ. 1044. ἠλευϑέρω- 

σας ΒΙοιηβοϊὰ: ἐλευϑερώσασ ΝΜ. ᾿Αργείων διιίθ ΟΟΥΤ. Ὁ: ἀργείην Μ 

1046. πὰ} Ρούβοῦδο ποίδ πη Μ. ποῖαι γυναῖχες αἵδε Ἠοτιταδηπ, δειναὶ 

γυναῖχες αἷδε Βυγρθ8. 1048. (δεινοῖς ΖοίΖο08 τ σσϑον. δπθοᾶ. ΟΧΟΊ. 

ΠΙ. ν. 808). ἂν μείναιμ᾽ ἰᾶάθπι: ἀμμείνοιμ᾽ Μ. 1049 ---61. φουβομδθ 

ΡδΥΔΡΤΔΡΕΪ8 

στροβῶσιν τὰ 

1062. εὐκαέροις συντυχέαις. 

δέας κινῃ 

ΟΗΟΕΚΡΗΟΒΟΕ. 

σαφῶς γὰρ αἶδε μητρὸς ἔγχοτοι κύνες. 

ποταίνιον γὰρ αἷμά σοι χεροῖν ἔτι" 

ἂ ΆΟΣ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

ἄναξ ᾿Ἄπολλον, αἷδε πληϑύουσι δή, 

χἀξ ὀμμάτων στάζουσιν αἷμα δυσφιλές. 

εἰσσ᾽ ὃ χαϑαρμός" Λοξίου δὲ προσϑιγὼν 

ἐλεύϑερόν σε τῶνδε πημάτων χτίσει. 

ὁμεῖς μὲν οὐγ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ" 

ἐλαύνομαι δὲ χοὐχέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, καέ σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων 
᾿ , ϑεὸς φυλάσσοι χαιρίοισει συμφοραῖς. 

ὅδε τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 

τρίτος αὖ γειμὼν 

πνεύσας γονίας ἐτελέσϑη. 

παιδοβόροι μὲν πρῶτον ὑπῆρξαν 

μόχϑοι τάλανές τε θυέστου" 

δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια πάϑη" 

λουτροδάιχτος δ᾽ ὥλετ᾽ γαιῶν 

πολέμαργος ἀνήρ. 

νῶν δ᾽ αὖ τρίτος ἦλϑέ ποϑεν σωτήρ 

ἢ μόρον εἴπω; 

ποῖ δῆτα χρανεῖ, ποῖ καταλήξει 
΄σ΄ " Ἁ ἔ μεταχοιμισϑὲν μένος ἄτης; 

ϑῇ χαλεπὸν πνεῦμα. 

1062. ἴοτί. σαφεῖς. --- ὴ ἷ ς . -τ μη πρὸσ οοΥγ. ἰπ μητρὸσ Μ. 

1065. πληϑύουσι Τυγποριβ: πληϑύουσαι Μ. ΟΝ 

Μ. Ἐοτί. εἴσ᾽ οἱ χαϑαρμοί. --- προσϑίγων Μ. 

(6115: ἀμμείναιμ᾽ Μ. 

ἀἰβεποίδο ἰπ Μ. 1049. ἀνϑρώπων, πάλιν Ετίατάς. 1000. 

{.-ἰπ στροβοῦσιν Μ. φόβου νιχῶ Ροτβοη: φοβοῦ νιχῶν Μ. 

λος ᾿Ιγαμέμνονε 1066 
᾿ , . παιδοβόροι Α ς ͵ 

ϑδδδευν δὲ τ μμμδὸ. βόροι Αυγαΐαβ: παιδόμοροι Μ. 

10θ6. γονέας : ἄνεμος, ὅταν ἐξ 

1064. πιτνεῖ Μ. 

1067. εἰσσ᾽ ὃ (υοταὺ εἰσω) 

1060. ἂν μεέναιμ᾽ ΒΟΌΟΥ- 
έ 

1062. συμφορᾶσ Μ. χαὲ ῥύοιτο " ἷ ; ξ συ 

1006. πνεύσας ϑολί]ροῦ: πνεούσασ Μ. Ἡδβγοδῖαβ γονέας" Ἀλάτρε τη γρήνκερῃ 

μερήκιμῇ ' 1067. τε 

ὐβογὶρίαπι ἱπ Μ αἰσχύλ(ου) χοηφόροι. 



γᾷ μ- - μ". μῶ [Ξ »π κακὰ »»- ΞΞ -«΄ - ῥν' » -“- 



’ 
- ," ἥ ἤ - ἢ" 

᾿ριστοφάνους γραμματιχοὺυ ἡπόϑεσις ἢ) 

λέ ν - περιεγόμενος ὑπὸ τῶν Ἐρινύων βουλῇ ᾿᾿πόλ- 

Ὀρέστης ἐν Δελφοῖς περιεχόμενος Α ΜΗ ρμεῶ 

, ᾿ς, ΄ “--Ύμψψ» -ΨἍ ζω “ γ, γνᾶς" Ὁ ουλῇ 

λωνος παρεγένετο εἰς ᾿Αϑήνας εἰς -" ΜΝ" ᾿ ἀμ όμη τ πρεσβαν 

ἐς Ἄργος. τὰς ὃὲ Ἐρινύας πραῦνας (πραὔνασα 

νικήσας κατῆλϑεν 
νύα 

παρ᾽ ο γῷ 

Ἡοτᾶπη) προσηγόρευσεν Εὐμενίδας. 

ϑοποιία. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα' 

Πυϑιὰς προφῆτις 

Ἀπόλλων 

᾿θρέστης 

Κλυταιμήστρας εἴδ 

χορὸς Εὐμενίδων 

᾿ϑηνᾶ 

πρ οπομποΐέ. 

1) Αἰσχύλου εὐμενίδες: ὑπόδί(εσις) ἀριστοφαίν ους) γρ(αμματιχοῦ) ἣ 

ὁπόϑεσις τι. ἴπ ἱπάϊοο Ρουβοθσυπὶ χλυταιμήστρας ἴῃ χλυταιμνῆστρας 

παυϊανὶε πὶ]. χορὸς Ἐρινύων 50 Υ 10 ΕὙΔΏΖ. 

προφῆτις. Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω ϑεῶν 

τὴν πρωτόμαντιν [αἴαν" ἐχ δὲ τῆς θέμιν, 

ἣ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο 

μαντεῖον, ὡς λόγος τις" ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 

λάχει, ϑελούσης οὐδὲ πρὸς βίαν τινός, 

Τιτανὶς ἄλλῃ παῖς γϑονὸς χαϑέζετο 

Φοίβη, δίδωσι δ᾽ ἣ γενέϑλιον δόσιν 

Φοίβῳ: τὸ Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον. 

1. (Π[Θραπίαν ἴῃ ἔπ ραρίμδθ Υ. 1 -- 48 ΘΟΠΕΠΘΗΓ8) φαένεται ἐπὶ 

σχηνῆς τὸ μαντεῖον. ἡἣ δὲ προφῆτις πρόεισιν ἐπικλήσεις, ὡς ἔϑος, 

τῶν ϑεῶν ποιησομένη, ἀπροόπτως τε ἰδοῦσα τὰς ᾿Ερινϑύας κύκλῳ τοῦ 

᾿θρέστου καϑευδούσας πάντα μηνύει τοῖς ϑεαταῖς, οὐχ ὡς διηγου- 

μένη τὰ ὑπὸ τὴν σκηνήν, τοῦτο γὰρ νεωτερικὸν Εὐριπίδειον (Εὐριπι- 

διον τὰ), ὑπὸ δὲ τῆς ἐχπλήξεως τὰ ϑορυβήσαντα αὐτὴν καταμηνύουσα 

φιλοτέχνως. τὰ δὲ πρῶτα εὐχαὶ καὶ ἐπικλήσεις ϑεῶν, ἵνα ἀπὸ τῶν 

εὐφημοτέρων ἄρξηται ἣ προφῆτις. οἰκονομικῶς δὲ οὐκ ἐν ἀρχῇ διώ- 

κεται Ὀρέστης, ἀλλὰ τοῦτο ἐν μέσῳ τοῦ δράματος χκατατάττει, τα- 

μιευόμενος τὰ ἀκμαιότατα ἐν μέσῳ. -- προτιμῶ (61}.). 2. Πώ- 

δαρός φησι πρὸς βίαν κρατῆσαι Πυϑοῦς τὸν Ἀπόλλωνα" διὸ καὶ ταρ- 

ταρῶσαι αὐτὸν ἐζήτει ἡ Γῆ. (16) ᾿Επαφρόδιτος ἐν ὑπομνήματι Καλ- 

λιμάχου αἰτίων β΄ φησέ' »Μελανϑοῦς τῆς Δευκαλίωνος καὶ Κηφισοῦ 

τοῦ ποταμοῦ γίνεται Ἠέλαινα τοὔνομα, Ἠελαένης δὲ χαὶ Ποσειδῶνος 

Δελφός, ἀφ᾽ οὗ οἱ Δελφοέκ. 8. ἢ τῆς κοινῆς μητρὸς πάντων, ἢ 

τῆς θέμιδος. δ. χλήρῳ (6!.). ἢ. ἀντὶ τοῦ ὀπτήριον. ϑεα- 

σαμένη τὸν τῆς ἀδελφῆς ἑαυτῆς “ητοῦς παῖδα δέδωκε συγγενικὴν 

δόσιν. 8. ἀπόδειξις αὕτη τῆς δωρεᾶς οὐκ ἀχάριστος. 

1. προφῆτις ῬγδΟΒΟΥρΒὶ0 τὰ. 4, τίσ Μ. ἡ. δίδωσιν Μ. 

8. τὸ τήϑης δ᾽ ὙΥ οὶ]. 



ΑἈΕΒΟΗ͂ΥΙΙ 

ἣ "4 " » 

λιπὼν δὲ λίμνην δηλίαν τε χοιράθα, 
μ᾿ ᾽ 

χέλσας ἐπ᾿ ἀχτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλϑε Παρνησοῦ δ᾽ ἕδρας. 

πέμπουσι δ᾽ αὐτὸν χαὶ σεβίζουσιν μέγα 

χελευϑοποιοὶ παῖδες Ηφαίστου, γϑόνα 

ἀνήμερον τιϑέντες ἡμερωμένην. 

μολόντα δ᾽ αὐτὸν χάρτα τιμαλφεῖ λεώς. 

Δελφός τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 

τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνϑεον χτίσας φρένα 

ἵζει τέταρτον τοῖσδε μάντιν ἐν ϑρόνοις" 

Διὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ “οξίας πατρός. 

τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεούς. 

Παλλὰς προναία δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνϑα Κωρυχὶς πέτρα 

χοέλῃ, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφῇ 

(Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ, 

9. τὴν Αύνϑον. διὰ δὲ τοῦ χοιράδα σχεδὸν τὴν αἰτίαν φησὶ 

δι᾿ ἣν ἀπέλιπεν Ἀπόλλων, ἐκκλίνων τὸ εὐτελὲς τοῦ γωρέου. --- τὴν 

στρογγύλην. 11. χαριζόμενος ᾿Αϑηναίοις καταχϑῆναέ φησιν ἐχεῖσε 

ἡπόλλωνα κἀκεῖϑεν τὴν περιπομπὴν (παραπ. ἨΘΥΠ6) αὐτῷ εἶναι. ὃ 

δὲ Πώδαρος ἐκ Τανάγρας ( Τεγύρας Ὁ Μιαθ]]6) τῆς Βοιωτίας. 

13. οἱ ϑηναῖοι. θησεὺς γὰρ τὴν ὁδὸν καϑῆρεν (ἐκάϑηρε Βοθογί.) 

τῶν ληστῶν" καὶ ὅταν πέμπωσιν εἰς Δελφοὺς ϑεωρίδα (ϑεωρίαν 

Ὑ 611), προέρχονται γὰρ (1. τινες) ἔχοντες πελέχεις ὡς διημερώσον- 

τες τὴν γῆν. 16. καὶ ὃ Δελφὸς λεώς, ὅ ἐστι τῆς χώρας ἄναξ 

καὶ χυβερνήτης. 11. χτίσας : ποιήσας. ἰδίωμα δὲ τοῦτο Αἱ ὑ- 

λου. 21. »χὴ Παλλάς, Δελφοί νιν ὅϑ᾽ ἱδρύοντο προναΐηνα Καλλί- 

μαχος. 22. ὃ Παρνασσός. 24. διὸ εἶπε νδαιμόνων ἀναστροφῆκ. 

9. λιπών τε ρῥτεϊπυϊίυβΒ Μ. δελίατε Μ, δηλίαν τε τὰ. 11. Παρνὴη- 

σοῦ 8’ Ἐοβθοτίο! 8: παρυνησοῦσϑ᾽ (α ογαϑαπι) Μ. 12. σεβίζουσι Μ, 

ν δ άϊαϊὶ τη. 18. τοῖσδε 1 γοπδῖαβ: τόνδε Μ. ϑρόνοις ΤΌΓΠΘΡΙΒ: 

χρόνοισ Μ. 19. πατρὸς... Διός Μδογοθίυβ δι. Υ͂ 22. ἐστὶν Μ. 

23, ἀναστροφή 5680]. δὰ 24: ἀναστροφα' Μ, ἀναστροφαί ἴ αὶ ἢ: 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

ἐξ οὗτε βάχγαις ἐστρατήγησεν ϑεύς, 

λαγὼ δίχην Πενϑεῖ χαταρράψας μόρον) 

Πλειστοῦ τε πηγὰς χαὶ Ποσειδῶνος χράτος 

χαλοῦσα χαὶ τέλειον ὕψιστον Δέα, 

ἔπειτα μάντις εἰς ϑρόνους χαϑιζάνω. 

χαὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων μαχρῷ 

ἄριστα δοῖεν" χεὶ πάρ᾽ ᾿βλλήνων τινές, 

ἴτων πάλῳ λαγόντες, ὡς νομίζεται" 

μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται ϑεός. 

ἢ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφϑαλμοῖς δραχεῖν 

πάλιν μ᾽ ἔπεμῴεν ἐχ δόμων τῶν Λοξίου, 

ὡς μήτε σωχεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν" 

τρέγω δὲ γερσίν, οὐ ποδωχείᾳ σχελῶν᾽" 
Ὁ. ἢ Ἁ ἡμῇ » ΄ ΄ κ ἣν δείσασα γὰρ γραὺς οὐδέν, ἀντίπαις μὲν οὖν. 

20. λαγωοῦ δέκην καταπτήξαντει καὶ μὴ ἀνϑισταμένῳ. --- νῦν 

φησὶν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ κατὰ {᾿ενϑέα, ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν 

Κιϑαιρῶνι. 21. τὴν Πυϑῶ τὴν πρώην Ποσειδῶνος, ὑπὲρ ἧς Κα- 
λαύρειαν ἐδέξατο. Καλλέμαχος" »μέσφα Καλαυρείης ἦλϑεν εἰς (ἐς 

ΒοΡογί.) ἀντέδοσινκα. 28. καλοῦσα φροιμιάζξομαι. 29. τοῦτό 

φησιν, ἐπεὶ δραματική ἐστιν ἣ ποίησις" εἰ δὲ ἦν διηγηματική, εἶπεν 
ἂν ὃ ποιητής" ταῦτα εἰποῦσα εἰς ϑρόνον ἐκαϑέξετο. 82. ἔτων: 

ἴτωσαν. ᾿Αττικώτερον. 88. παρ᾽ ὀλέγον ἔρημος ἣ σκηνὴ γίνεται. 

οὔτε γὰρ ὃ γορός πω πάρεστιν, ἧ τε ἱέρεια εἰσῆλϑεν εἰς τὸν ναόν. 

84. τὰ δεινὰ ἐξέπεμψέ με τοῦ μαντεέουι ἰδοῦσα γὰρ Ὀρέστην. ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ καὶ τὰς Ἐρωύας χοιμωμένας ἔξεισε τεταραγμένη τετρα- 

ποδηδὸν ἐκ τοῦ νεώ. 86. διὰ τὸ γῆρας (61].). --- χουφέζειν. 

σημαίνει δὲ καὶ τὸ γαυριᾶν καὶ ἀτάκτως πηδᾶν. 

26. πενϑεῖκ (ν οΥγδβπι) Μ. 27. Πλειστοῦ ϑίδηϊον (Πλείστου Τυτ- 
ΠΘΡ.8): πλείστουσ (ὁχ πλήστουσ ἴδοίαμ) Μ. 82. πάρ᾽ ΑὈΓΘΒΟΙ: παρ᾽ 
Μ. χεΐζ τις Ελλήνων πάρα Βαυτρθ8. 80. ΡΔΡΔΡΤΑΡΒυ5 ρῥγδθῆχα ἴῃ 
Μ, βαργα ἔδυ 4αδη) Βουϊρϑὶΐ τὰθ διάλειμμα οὰπὶ οομροηᾶϊο αποᾶ μοί 
τι ἀυδιη γάρ 5ἰρηϊῆοδγο υἱἀθέίυν. 86. στάσιν Μ, γρ. βάσιν ΞΌΡΘΥΙΞΟΣ. 
πη. 57. οὐ ποδωχείᾳ ἴ: ὀύπω δοχέα Μ, ὀὺῦποκδωχίαι τη. 



παρέστησιν. --- νεωστὶ ἐσπασμένον. 

πωσιν, οἱ ποιηταὶ ἐπεχδιδάσχειν αὐτό. 

χονέῃσιν ἐπὶ βρεγμόν τε χαὶ ὥμουςξκ. 47. τῶν Ἐρωύων. 

τὸ φοβερὸν τῆς ὄφεως. 49 (60). ἀλλ᾽ οὐδ᾽ “Ἁρπυίας αὑτὰς λέγω" εἷ- 

δον γὰρ αὐτὰς ἐν γραφῇ πτερωτάς. 

πείη (ἐκτρ. ῬΑΙ6Υ) μισήσας. -- σχυϑρωποί. 54. οἷον αἱματηράν. 

56. ὃν ἔχουσι παρακείμενον (περίχ. ΘΟ κοτ) ἑαυταῖς. 

δέποτε τοιοῦτον γένος εἶδον. -- συνηϑείας, συνουσίας. συστήματος. 

ΑΕΒΟΗΥ͂ΜΙ 

ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῇ μυχόν᾽" 

ὁρῶ δ᾽ ἐπ᾽ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα ϑεομυσῆ 

ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι 

στάζοντα χεῖρας χαὶ νεοσπαδὲς ξίφος 

ἔχοντ᾽ ἐλαίας ϑ’ ὀφιγέννητον χλάδον, 

λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, 

ἀργῆτι μαλλῷ᾽" τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. 

πρόσϑεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε ϑαυμαστὸς λόχος 

εὕδει γυναιχῶν ἐν ϑρόνοισιν ἥμενος. 

οὔτοι γυναῖχας ἀλλὰ Γοργόνας λέγω, 

οὐδ᾽ αὖτε Γοργείοισιν εἰχάσω τύποις. 

εἶδόν ποτ᾿ ἤδη Φινέως γεγραμμένας 

δεῖπνον φερούσας" ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν 

αὗται, μέλαιναι δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελύχτροποι" 

ῥέγχουσι δ᾽ οὐ πλατοῖσι φυσιάμασιν, 

ἐχ δ᾽ ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῇ λίβα" 

χαὶ χόσμος οὔτε πρὸς ϑεῶν ἀγάλματα 

φέρειν δέχαιος οὔτ᾽ ἐς ἀνϑρώπων στέγας. 

τὸ φῦλον οὐχ ὄπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίας, 

41. ἱκέτην (6}.). 42. ἐμφατικῶς᾽" τοῦτο νεωστὶ αὐϑεντηκότα 

48. εἰώϑασιν, ὅταν ἀσαφές τι εἴ 

Ὅμηρος (Ε 686) »χύμβαχος ἐν 

48. πρὸς 

Βυγξθ8. 

τᾶ. Μ. 

40. ϑεομυσῆι Μ. 41. ἔχοντα ἴᾳ: ἔχοντι Μ. 42. νεοσταγὲς 

58. ζτ ἰῃ 

πλατοῖσι ἘΠπΙΒΙΟΥ : πλαστοῖσι Μ. Θοῦ θοπάσπι δ᾽ ἀπλατοῖσι. 

564. ἀεέβουσι- (ν ΘΓΔΒΌΠΙ) Μ. λίβα Βυτᾷοδ8: δία Μ. 51. φύλλον Μ, 

φῦλον τι. τῆσ ΟΟΥΤ. ἴῃ τῇσδ᾽ Μ. 

46. δέ τ᾽ ἀνδρὸσ Μ. λόχος ἴε: λέχοσ ΝΜ. 

52. ἃς τις βδελύξαιτο καὶ ἐντρα- 

51. οὐ- 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

οὐδ᾽ ἥτις αἶα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος 

τρέφουσ᾽ ἀνατεὶ μὴ μεταστένειν πόνον. 

τἀντεῦϑεν ἤδη τῶνδε δεσπότῃ δόμων 

αὐτῷ μελέσϑω Λοξίᾳ μεγασϑενεῖ" 

ἰατρόμαντις δ᾽ ἐστὶ χαὶ τερασχόπος 

χαὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων χαϑάρσιος. 
» ὔ Μ ’ 

Ἀπόλλων. οὔτοι πρυδώσω" διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ 
Ἁ Ἁ 

ἐγγὺς παρεστὼς χαὶ πρόσω δ᾽ ἀποστατῶν 

ἐχϑροῖσι τοῖς συῖς οὐ γενήσομαι πέπων. 

χαὶ νὺν ἁλούσας τάσδε τὰς μά ἡρᾷ ς ἃς μάργους ὁρᾷς 

ὕπνῳ, πεσοῦσαι δ᾽ αἵ χατάπτυστοι χόραι, 

γραῖαι παλαιαὶ παῖδες, αἷς οὐ μίγνυται 

ϑεῶν τις οὐδ᾽ ἄνϑρωπος οὐδὲ ϑήρ ποτε. 

χαχῶν δ᾽ ἕχατι χἀγένοντ᾽, ἐπεὶ χαχὸν 

σχότον νέμονται Τάρταρόν ϑ᾽’ ὑπὸ γϑονός, 

μισήματ᾽ ἀνδρῶν χαὶ ϑεῶν ᾿υλυμπίων. 

ὅμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλθαχὸς γένῃ. 

" (ἰππιο 59). τὸ (τὸν ΑὈΓ650}). τῆς ἀνατροφῆς. 60 (ἱπῆτη0 

πες ὥστε εἰ ϑεραπείας γρεία, ἰατρός ἐστιν, εἴτε μαντείας, τερατο- 

σχόπος, εἴτε καϑαρμῶν, καϑάρσιος. 68. πόσῳ μᾶλλον τῶν ἰδίων: 

9: ἐπιφανεὶς ᾿Απόλλων συμβουλεύει Ὀρέστῃ καταλιπεῖν μὲν τὸ οὡδι 

τεῖον, φυγοῦ δὲ εἰς ᾿ϑήνας. καὶ δευτέρα δὲ γίνεται φαντασία. 

στραφέντα γὰρ μηχανήματα ἔνδηλα ποιεῖ τὰ κατὰ τὸ μαντεῖον ὡς 

ἔχει. καὶ γίνεται ὄψις τραγική" τὸ μὲν ξίφος ἡμαγμένον ἔτε κατέ- 

χων» Ὀρέστης, αἱ δὲ κύκλῳ φρουροῦσαι αὐτόν. --- πρὸς ᾿θρέστην 

φησίν" ἀπέστη γὰρ ἡ ἱέρεια. 66. γράφεται πρέπων" οὖχ ὅμοιον 

(ὅμοιος ῬΑ]6Υ)" αἱ μὲν γὰρ καϑεύδουσιν, ἐγὼ δὲ ἐγρήγορα. 69. 

πολιαὶ γάρ' παῖδες διὰ τὸ νέον' ἢ ἐπειδὴ ἄγαμοι καὶ παρϑένοι εἰσί. 

τὸ ἦ Σὲ τῆς φύ ῶ Σ ἀλλόκοτον δὲ τῆς φύσεως διὰ τῶν ἐναντίων τραγικώτερον δια- 

ρει. 71. ἕνεχεν τοῦ καχοποιεῖν. 

δὅ9: ἀνατὶ ΒΙοιοΪὰ. πόνον ΑΥ̓ΠΔ]υ5: πόνων Τὴ. θ4. δὲ σοὶ Μ'. 

68: πεσοῦσα ΝΜ. ᾿ Ἢ 

ο πλρυβαρινούνμας ἘΞ
 

69. Νυχτὸς. παλαιαὲ 



ΑΕΒΟΗΥΙΠΙ 

ἐλῶσι γώρ σε καὶ δι᾿ ἠπείρου μαχρᾶς 

βεβῶντ᾽ ἂν αἰεὶ τὴν πλανοστιβῆ ἀμ 

ὑπέρ τε πόντον χαὶ περιρρύτας πόλεις, 

χαὶ μὴ πρόχαμνε τόνδε βουκολδύμενος 

πόνον" μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν 

ἕζου παλαιὸν ἄγχαϑεν λαβὼν βρέτας. 

χἀχεῖ διχαστὰς τῶνδε καὶ ϑελχτηρίους. 

μύϑους ἔχοντες μηχανὰς εὑρήσομεν, 

ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων. 

χαὶ γὰρ χτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 

ἄναξ Ἄπολλον, οἶσϑα μὲν τὸ μὴ ἀδικεῖν" 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπίστᾳ χαὶ τὸ μὴ ἀμελεῖν μάϑςε. 

σϑένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σόν. 

μέμνησο, μὴ φόβος σε νεχάτω φρένας. 

σὺ δ᾽, αὐτάδελφον αἷμα χαὶ χοινοῦ πατρός, 

Ἑρμῆ, φύλασσε, χάρτα δ᾽ Ων ἐπώνυμος 

πομπαῖος ἴσϑι, τόνδε ποίμαίνων ἡμὸν 

ἱχέτην. σέβει τοι Ζεὺς τόδ ἐχνόμων σέβας 

ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τυὐγῇ. 

Ἡλυξαι- εδϑοιε᾽ ἄν, ὧδ, χαὶ χαϑευδουσῶν τί δεῖ; 

78. ἐλάσωσι (ἐλάσουσι ῬΊΘΓ50}). 18. περιέπων. 80. ταῖς 

860. ἐπίστασαι. 87. τὸ δὲ σὸν σϑένος ἀσ- 
ἀγκάλαις (61... 

: νῶν τὸν 

Ἵ ἦς τὸ εὖ ποιεῖν. 90. ὅδιος γὰρ ὃ δεός. . πὸ 

μα ϑιρβηῦναν 
ὅ Ζεύς, ἀλλὰ καὶ σέ- 

τῶν ἱκετῶν σέβισμα καὶ δέημα οὖ μόνον τιμᾷ ὃ 
δὲ 

βει, ὁρῶν αὐτὸ ὁρμώμενον προσηκούσῃ τύχῃ. 94. ὃ μὲν ἡρ 

στης φυγῇ οἴχεται ᾿Αϑήναζε πυϑόμενος (χριϑησόμενος 611), α 

τ. ἑλῶσι ΝΜ. 16. ἴοτί. περῶντα δ᾽ αἰεὶ. ΠἼ. πόντον Ταΐ- 

; 

79. δε πτόλιν παλλάδος Μ (ἰταἰθοιοπὶβ βίβπδ 

8 --- 81 δηΐθ θ4 οΟἸ]οοδμ 08 6880 Οθηδοί ΒυγρΕΒ. 

86. ἐπέσται οὐ μη «»μελεῖν ΝΜ. 

94. χλυταιμήστρας εἴδωλ(ον) ῬΓΘΘΒΟΤΙΒ- 

ῃοῦυβ: πόντου ΜΝ. 

ΒΌΡΟΓΥΒΟΥ. πη). , 

86. μηάδιχεῖν Μ, μη εδιχεῖν τη. 

92. ἴοτί. τὸ χηρύχων σέβας. 

Βὶῖ 1. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

, ᾿ς ἂν Φ.ν» «(ὶ χὰ ΦΩΥ » ᾿ 
μήστρας ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ὧδ᾽ ἀπητιμασμένῃ 

» »ἤ» 3 - 4 ἢ Ψ 

εἴδωλον. ἄλλοισιν ἐν νεχροῖσιν ὡς μὲν ἔχτανον 

ὄνειδος ἐν φϑιτοῖσιν οὖχ ἐχλεέπεται, 

αἰσχρῶς δ᾽ ἀλῶμαι" προυννέπω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 

ἔχω μεγίστην αἰτίαν χείνων ὕπο" 

παϑοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, 
3 Ἁ ξ ΄ ΙΝ. ν" ’ὔ οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνέεται, 

χατασφαγείσης πρὸς γερῶν μητροχτόνων. 

ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε χαρδίᾳ σέϑεν" 

εὔὕδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται, 

ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρ᾽ ἀπρόσχοπος βροτῶν. 

ἦ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε γ, Ν ἢ ᾽ 
γοάς τ᾽ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα, 

χαὶ νυχτίσεμνα δεῖπν᾽ ἐπ᾿ ἐσχάρᾳ πυρὸς 

ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς χοινὴν ϑεῶν. 

σ γῳδοποιοῦ τοῦτο ἐπιτηδεύσαντος, ἵνα διὰ τούτου ἐμφανῇ (ἐμφαΐῃ 

γΙοί.) τὸ ἄγριον αὐτῶν καὶ γαλεπόν. πῶς δὲ διεγεέρονται; οὐχ ὑπὸ 

Απόλλωνος, οὐδὲ ὑφ᾽ ξαυτῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῃ φαντασίᾳ. ἐφίσταται 

γὰρ τὸ εἴδωλον Κλυταιμήστρας καὶ μεμφάμενον ἀνεγεέρει, ὥστε ποι- 
χέλαις φαντασέαις πεπύχνωται. 96. λεέπει εἰμέί. ὑπὲρ ὧν ἐφό- 
νευσα Ἠγαμέμνονα ἀπώσασϑε καὶ οἱ ἐμὲ φονεύσαντες οὐχ ἀτιμάζον- 

ται. παιδευτικὰ δὲ ταῦτα. τὸ γὰρ τοὺς ἐναγεῖς καὶ μετὰ ϑάνατον 

ὑπὸ νεχρῶν ἀτιμάξεσϑαι ἱκανῶς ἔχεται παιδεύσεως. 98 (ἰπΠ|0 
99). χαὶ σφαγεῖσα αἰτιῶμαι ὑπ᾽ αὐτῶν, τῶν περὶ Ἀγαμέμνονα. 104. 

ἐν τῷ καϑεύδειν ὃ νοῦς ἀκριβέστερον δρᾷ, μὴ παραπλανώμενος τῇ 

ϑέᾳ. τραγικώτερον δὲ τὸ εἴδωλον Κλυταιμήστρας σῴζει τὴν σφα- 

γήν. 106. ἣ τῆς φρενὸς μοῖρα οὐ προορᾷ ἐν ἡμέρᾳ. 107. οἶνος 
γὰρ οὗ σπένδεται ᾿Βρινύσν. 109. ἔϑυον ἐν ἧ οὐδεὶς τῶν ϑεῶν 

ἐκοινώνει τῆς ϑυσίας ὑμῖν. ἐν γὰρ τῷ μεσονυχτέῳ μόναις Ἐρωνύσιν 

ἀπάρχονται. --- ὅτε ταύταις μόναις ἐν νυχτὶ ϑύουσιν. 

96. ἴογί. ἄλλοισιν ἐν νόμοισι. 98. ἁλῶμαι Μ. 108. χαρϑία Μ, 
χαρδίαε τι. 104. ὄμμασι Μ. 105. μοῖρ᾽ ἀπρόσχοπος 6Χ 8010]. ΤΌΣΠΘ- 

Ὀπ5: μοῖρα πρόσχοπος Μ. 107. χοάστ᾽ (οάστ᾽ ἷπ τ88. ΒΟ. ΊΡΒὶΐ τὴ) Μ. 
νηφάλια ΒΟΡοΥΘΙ]ὰ5: νιφάλια Μ. 108. νυχτὲ (ἡ ΟΧ ο ἴδοίυπι) σεμνὰ Μ. 

ἈἌΒΟΏΥ]α5 εἀ. ΝΥ ες ΚΙ εἰ. 27 



ἈΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

χαὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα. 

ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβρο" δίχην 

χαὶ ταῦτα κούφως ἐχ μέσων ἀρχυστάτων 

ὥρουσεν, ὑμῖν ἐγχατιλλώφας μέγα. 

ἀχούσαϑ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς περὶ ᾿ 

φυχῆς: φρονήσατ᾽, ὦ χατὰ ΠΝ ϑεαί᾽ 

ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμήστρα χαλώ. 

(μυγμός) 
.. 

μύζοιτ᾽ ἄν, ἁνὴρ δ᾽ οἴχεται φεύγων πρόσω 

φίλοις γάρ εἶσιν οὐχ ἐμοῖς προσίχτορες. 

ΧΟ. (μυγμός) 
ΔΝ 

ΚΛ. ἄγαν ὑπνώσσεις χοῦ κατοιχτίζεις. πάσας 

φονεὺς δ᾽ Ὀρέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται. 

χΟ. (ὠγμός) 

ΚΑ. ὄζεις, ὑπνώσσεις" οὐχ ἀναστῇ σγ τάχος;
 , 

τί σοι πέπραχται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν χαχά; 120 

χοΟ. (ὠγμός) 

ΚΛ. ὕπνος πόνος τε χύριοι συνωμόται 

δεινῆς δραχαίνης ἐξεχήραναν μένος. 

ΧΟ. (μυγμὸς διπλοῦς ὀξύς) 
᾽ 

᾿; " ΓΙῸΣ ; 

΄ ε δ- 

111. διὰ τὸ πεφευγέναι ἐκ τοῦ νξώ. 118. χλευάσας, Υ Ι! 

ΐ Ἵ ι . τοῦτ 

λάσας. διὰ δὲ τούτων ἐρεϑίζει αὐτάς. 11}. Ἡμεπα (ἀρ ΕΜ 

ἡ 
΄ ιν» 

. ΥΣ ἔ 
ὲ ἐ εἰ- 

δέ ἐστιν ὅ φησιν ὃ ποιητὴς (4 20)" »αὲ ὃ ἀνήρονονς. δι ; κ τ 

Ἵ : ὀν. 

ρεσϑαι (βαρρίοπάυπι ἀϑρόως) τὰς παρειμένας ὕπνῳ οὔ πείανο , 

ὲ Ἴ ὴν ἔ ν ποιήσονται. 124. ὡς παρὰ 

βραχὺ οὖν ἐκ προσβάσεως τὴν ἔγερσιν ποιησοντ Ἄτην 

ἢ 

. 

τὸ αἱ αἢ αἰάζειν, οὕτω παρὰ τὸ ὦ ᾧ ὥζειν (ὥιξειν τι). 
΄ 

, ᾿ αντες χα- 

οὖν μέλλεις τὸ σὸν ἔργον ἀνύεν; 121. συνωμοσίαν ποιήσαντες 
’ 

τεκοίμισαν ὑμᾶς. 128. παρεέλοντο ((}].). 

.---.. . -...“ 

112. ἀρχυστάτων Τυγηθῦυϑ: ἁρχυσμάτων Ν. οἰ ων ΝΟ 

τϑϑ. βουϊρϑὶι τὸ) Ν. ἐγχατιλλώφας ΤυγπθΡυβ: ἐχχατιλλώφασ ᾿ ̓  τᾷ 

ταιμνήστρα Μ. 117 ---- 31. ῬΘΙΒΟΠΔΒ ῬΔΓΔΡΤΔΡὮΙΒ ἀϊβύίηραι δ. ᾿ ΙΝ: “ἢ 

ἀνὴρ Μ. 119. ἐμοί Ηθττάδηη. 121 ---28 ἴῃ πιλυρῖπθ Ψ» ΤῈ 

121. χατοιχτέζει Ὀἰπᾶοτί. 128. ὠγμός ΒΟ ον ΘΙ α5: μώγμοσ τὸ. 

ὥιξεις ΜΝ. ὑπνώσεισ ΝΜ, ὑπνώσσεισ τα. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβέ, φράζου. 
Υγ ’ Ὁ , ᾽ σ 

ὄναρ διώχεις ϑῆρα, χλαγγαίνεις δ᾽ ἅπερ 

χύων μέριμναν οὔποτ᾽ ἐχλείπων πόνου. 

τί δρᾷς; ἀνίστω, μῇ σε νικάτω πόνος, 
᾽ » , -- - » σ 

μηδ᾽ ἀγνοήσῃς πῆμα μαλδαχϑεῖσ᾽ ὕπνῳ. 
»ν Ψ » δ, ’ 

ἄλγῃσον ἧπαρ ἐνδίχοις ὀνείδεσιν" 

τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίχεντρα γίγνεται. 

οὐδ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ, 

ἀτμῷ χατισχναίνουσα, νηδύος πυρέ" 

ἕπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν. 

χορὸς ἔγειρ᾽, ἔγειρε χαὶ σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ. 

Ἐρινύων. εὕδεις ; ἀνίστω, χἀπολαχτίσασ᾽ ὕπνον, 

ἰδώμεϑ᾽ εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ με φροιμίου ματᾷ. 

ϑίν. 1. ᾿Ιοὺ ἰού, πύπαξ. ἐπάϑομεν, φέλαι, 

Ἦ πολλὰ δὴ παϑοῦσα χαὶ μάτην ἐγώ, 

130. ὀνειροπολοῦσαι διώκειν θρέστην τοῦτό φασιν. 1360. ἴσα 
ἡ , 

μαστίγων. 181. ἐφορμήσασα τῷ Ὀρέστῃ. --- οἰκεῖον τῷ »πνεῦμαε 

τὸ »ἐπουρίσασακ. 138. ἐχλεπτύνουσα (61].). --- πυρετῷ αὐτὸν 

ἀναλίσχουσα, ὡς δοκεῖν ἀτμοὺς ἀνιέναε ἀπὸ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ. 

140. ἀναστήσει (ἀνίστησιν ῬΆ1]6Υ) αὐτὰς οὐκ ἀϑρόως, μιμούμενος ἐμ- 

φατικῶς τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ ἐγεέρεται τις πρώτη, ὥστε μὴ ἀϑρόως 

τὸν γορὸν φϑέγξασϑαι. 142. μάταιον γίνεται. 148. λεέπει 

δεινά. 144. χομματικῶς ἕκαστον κατ᾽ ἰδίαν προενεκτέον. αἱ 

γὰρ διακοπαὶ πρόσφοροι τοῖς πάϑεσιν. 

180. λάβε Μ. 131. χλαγγάνεις ΝΥ αΚοΙοΙὰ. 182. ἐχλεέπων 

ΒΙοιηῆρ]α: ἐχλιπὼν Μ. 132, νιχάτω χόπος ἨδΙ]η. 184. μαλϑαχ- 

ϑεὶσ Μ, - ϑεῖσ᾽ τη. 1356. ὀνεέδεσιν ἔ σ ἢ: ὀνεέίδεσσιν Μ. 186. γέ-: 

νεται Μ. 137. σοῦ δ᾽ Μυβρτανῖαβ (οἷν. Η65. σοῦ" ἔϑι, τρέχε, ὅρμα). 

ἐπουρίσασα (ί οΧχ ἡ ἴοοϊς πὶ) Μ. 138. χατισχναίνουσα ΒΟΒοΟΥίΘΙΪαΒ: 

χατισχαίνουσα Μ. 140. ἱπῖτα γορὸς ἐρινύων βοιρδὶέ ἐξ ὧν μέα τα. 

142. ἐδώμεϑ᾽ Τυγηθθαβ: εἰδώμεϑ᾽ Μ. 148 --- (3 ΠΟΙ ΟΠ ΟΥ 5 ἰΐα {τ]- 

θαπηΐ ΒΟΒΒΌΔΟΝ οὐ ὙΘδίρμδὶ, αὐ 4 148, ΜΒ 144, Α 148---47, Β΄148, Α 

168 --- δ8, 8 169 --- ΘΙ] οδηδί. 
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ἈΕΒΟΗΥΙ 

᾿ἐπάϑομεν πάϑος δυσαχές, ὦ πόποι, 

ἄφερτον καχόν" 

ἐξ ἀχρύων πέπτωχεν οἴγεταί δ᾽ ὁ ϑήρ. 

Ὕπνῳ χρατηϑεῖσ᾽ ἄγραν ὥλεσα. 

φοϊϊείν. 1. Ἰὼ παΐ Διός, ἐπίχλυπος πέλῃ.: 

Νέος δὲ γραίας δαίμονας χαϑιππάσω" 

Τὸν ἱκέταν σέβων ἄϑεον ἄνδρα χαὶ 

τοχεῦσιν πιχρόν, 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέχλεψας ὧν ϑεός. 

Τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις διχαίως ἔχειν; 

Ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν 

ἔτυφεν δίχαν διφρηλάτου 

μεσολαβεῖ χέντρῳ 

ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. 

Πάρεστι μαστίχτορος 

δαΐου δαμίου 

βαρὺ τὸ περίβαρυ χρύος ἔχειν. 

απιοὶν. 2. Τοιαῦτα δρῶσιν οἱ νεώτεροι ϑεοὶ 
»--7“ Ἀ - ’ 

χρατοῦντες τὸ πᾶν δίχας πλέον 

φονολιβῆῇ ϑρόνον 

146. ἀφόρητον κακὸν ἐπάϑομεν. 150. χατεπολέμησας ((}.). 

168. ὡς ἡνέοχος ἔτυφέ με. 168. λοβόν: 

159. λεέπει τὸ ὡς (6}.). 161. οὐ τὸ 

ἡμᾶς φασι ῳ τη) (61... 168. παρὰ 

164. τὸν ϑρόνον, οὗ Ὀρέστης κα- 

(φονολειβῆ ΤΑ) ἀπὸ ποδῶν ἕως χε- 

τοῦ τὸ (τὸν ΚίγοΟΙΒΟΙ) ἐν 

ὅσι τῆς ἐπικουρίας ᾿θρέστου 

1562. συλληπτικῶς. 

μέρος τοῦ ἥπατος. 

τυχόν, ἀλλὰ περισσῶς βαρύ.
 --- 

τὸ δίκαιον τὸ πᾶν ἔχοντες. 

141. δ᾽ Αγοβοῖ: δ᾽ Μ. 148. χρατηϑεῖσα Μ. 

164. τίσ Μ. 159. ἰπ πιᾶῦᾷ. ζτ μαθοὶ Μ. 

104. φονολιβῆ Αγὐπαϊᾶυθ: φονολειβῆ Μ. ϑρόμβων ΒΔΙΔΌΘΓΡΟΤ. 

151. ἄκϑεον Μ. 

165. Δίκας ϑρόνον ΒΕΙΒΆ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΝ. 

περὶ πόδα, περὶ χάρα. 

Πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν 

προσδραχεῖν αἱμάτων 

βλοσυρὸν ἀρόμενον ἄγος ἔχειν. 

ἐφεστίῳ δέ, μάντι, σῷ μιάσματι 

μυχὸν ἔχρανας αὖ- 
τόσσυτος, αὐτόχλῃτος, 

παρὰ νόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, 

παλαιγενεῖς δὲ Μοίρας φϑέσας. 

χἀμοΐ γε λυπρὸς χαὶ τὸν οὐχ ἐχλύσεται, 
ἰῷ ὰ 
ἡπό τε γᾶν φυγὼν 

οὔποτ᾽ ἐλευϑεροῦται, 

ποτιτρόπαιος ὧν δ᾽ ἕτερον ἐν χάρᾳ 

μιάστορ᾽ ἐχείνου πάσεται. , 

4Π. ἔξω, χελεύω, τὠνὃε δωμάτων τάχος 

χωρεῖτ᾽, ἀπαλλάσσεσϑε μαντιχῶν μυχῶν, 

μὴ χαὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν, 

167. λείονι ὃ καΐ (61].. -- ὥστε τὸν ὀφϑαλμὸν (ὀμφαλὸν 

βονποπκ) ἔχειν αἱμάτων ἄγος ἐπαέροντα. 171. αὐτὸς αὑτὸν χα- 

λέσας δ τῷ μιᾶναι τὸν ναὸν. 178. ἡμᾶς, ὅσον ἐπὶ σοί. 111 
προστρόπαιος, ἀντὶ τοῦ ἐναγής. --- ὧν ἐναγὴς ἐν τῷ ΒΡῈ ζωνῶν 

ἕταρον μιάστορα λήφεταε χαὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ δέκας ἡμῖν μρδεξτρς πᾷ 

ἡμὴ μὴ (61... 181. τραγικώτερον ὄφιν εἶπεν τὸ βέλος διὰ τὸ 
ἐόν, πτηνὸν δὲ διὰ τὸ ἐπτερῶσϑαι. τὸ μὲν πρῶτον πρὸς πάσι , 
λόγος, πρὸς μέαν δὲ ἑκάστην νῦν. τ 

ΞΡ ΘΟΙΤ. ἰῃ προσδραχεῖν Μ. 108. ἀρόμενον ΑΡΓΘΒΟΝ: 

κοάφει τοὺ 109 ----78. (οί ΘΠοΟΓαΒ οδηϊί. 1609. δὲ μαντιχὸν 
ν - ᾿ ἰωρ Βοθοτίθ 15: μυχὸν Μ. ἔγρανας Τυγπθῦυβ: ἔγρανά 
υδνο Ἄον νς, 84. ἰῃ τηϑῦρ. τ Βαροί Μ. 1712. παρὰ νόμον 6: 
ΣΝ - 9 τησίδίο Μ. 174. γε Οδβδυθοπαβ: τε Μ. 178. 
“ὋἝ - μλμρῤναι δ νῶν 177. ὧν δ᾽ Ῥοΐβοῃ (ὧν ὙΥΑΚοΙοΙ ἃ): δ᾽ 

πάσεται οχ παύσεται ἴροὶς Μ. ὦν τ νου προ νά! 



ἈΒΒΟΗΥΙΠΙ 

χρυσηλάτου ϑώμιγγος ἐξορμώμενον, .. 

ἀνῆῇς ὑπ᾽ ἄλγους μέλαν ἀπ' ἀνϑρώπων ἀφρόν, 

ἐμοῦσα ϑρόμβους οἣς ἀφείλχυσας νν. 

οὔτοι δόμοισι τοῖσδε χρίμπτεσϑαι πρέπει" 

ἀλλ᾽ οὔ κχαρανιστῆρες ὀφϑαλμωρύχοι 

δίχαι σφαγαΐ τε σπέρματός τ᾽ ἀπυφϑορᾷ 

παίδων χαχοῦται χλοῦνις ἠδ᾽ ἀχρωνία 

λευσμός τε χαὶ μύζουσιν οἰχτισμὸν πολὺν 

ὑπὸ ῥάχιν παγέντες. ἂρ᾽ ἀχούετε 

οἵας ἑορτῆς ἔστ᾽ ἀπόπτυστοι ϑεοῖς 

στέργηϑρ᾽ ἔχουσαι; πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρύπος 

μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου 

ς; οὐ χρηστηρίοις 

ἐν τοῖσδε πλησίοις τρίβεσϑαι μύσος. 

ς 
“ ’ . 

οἰχεῖν τοιαύτας εἰχὺ 

- ν 
- 

4 » "" 

χωρεῖτ᾽ ἄνευ βοτῆρος αἰπολοῦμεναι. 

182. νευρᾶς (6|.). 188. τὸ αἷμα μέλανα ἀρρὸν ΜῊΝ
 οὐ 

δήπου τὸ ἔμφυτον αὐτῶν" ἀναίμονες γάρ εἰσιν οἱ ϑεοί: ἀλλὰ τὸ ἀπ 

ἀνϑρώπων ήϑροισμενον (ἡϑροισμένον ΤᾺ); ὡς τούτῳ τροφῇ χρωμέ- 

νων αὐτῶν. 184. τὰς πήξεις τοῦ αἵματος (61). 106. αἕ 

ἀποκεφαλέζουσαι (6}.). 188. χλοῦνις ἀχρωνία. ἣ ὄρεα ἀπο- 

κοπή, παρὰ τὴν χλόην" ἢ ἐπεὶ χλούνης ὃ σῦς. πϑλροι ᾿" κλφο νοι 

εὐνουχίζονται, διὰ τοῦτο τὴν ἀποκοπὴν συϊκὴν εἰπέν οὐκ χω Μπρδῷ 

νην. -- ἣ ἐχτομὴ μορίων. -- κακῶν ἄϑροισις, ᾿ λιϑοβολέας (λιϑο- 

βολία Βοθογί.). “Ηρωδιανὸς δὲ τὸ σύστημα καὶ ἄθροισμα. Ἴ 190. 

ἔνϑα ἀνασκολοπίζονται. 
191. ἑορτῆς εἰρωνικῶς ἀντὶ τοῦ ὠνὶ 

τρίἰβῆς. 192. ἀντὶ τοῦ διὰ τῆς μορφῆς ὑμῶν ἡ κακία τῶν Ὁ 

πων ὑμῶν διαδείκνυται. 1956. μύσος προστρέβεσϑαι. 196. μό- 

ναι, ὡς ἀνήμερα ϑηρία. 

“Ὁῃ 

’ 

188. μέλαν Μ. ἀπ’ ανὼν ΜΝ, ἀπ᾽ ἄνων τι, [οτί. ἀπ᾽ ἐντέρων. ἘΣ 

οὗ Τυγποῦιβ: οὐ Μ. χαράνιστῆρες ΘΙΔΗΪΟΥ: χαρανηστῆρεσ Ἂ: βιι τ: Ἕ
 

μως«ἐρύχοι (υ ΕΧ α αοίατ) Μ. 187. ἀποφϑορᾷ ων ποτέ "5 ̓  

ραὶ Μ. 189. λευσμός ΟΔδδυθοπαϑ: λευσμόν Μ. 00. πὸ ῥάχ 

ΑἸά.: ὅπορράχιν Μ ([οτί. του πο πΠ|). 19. ἕοτί. ληΐτοισι. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΌΕΝ. 

’ 4 ᾽ ν » Ἁ -- 

ποίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς ϑεῶν. 
" Ψἵ ᾽ 

ἄναξ Ἄπολλον, ἀντάχουσον ἐν μέρει. 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταΐτιος πέλῃ, 

ἀλλ᾽ εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὧν παναΐτιος. 

πῶς δή; τοσοῦτο μῆχος ἔχτεινον λόγου. 

ἔγρησας ὥστε τὸν ξένον μητροχτονεῖν. 

ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμφαι. τί μήν: 
» » Ὁ σ 4 

χἄπειϑ᾽ ὑπέστης αἵματος δέχτωρ νέου. 

χαὶ προστραπέσϑαι τούσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 
Ὰ Ἁ Ἁ - ’ - 

χαὶ τὰς προπομποὺς δῆτα τάσδε λοιδορεῖς:; 

οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφορον μολεῖν. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο προστεταγμένον. 

τίς ἦδε τιμή; κόμπασον γέρας καλόν. 
λ μ ὉΠ ) ’ 

τοὺς μητραλοίας ἐχ δόμων ἐλαύνομεν. 

τί γὰρ γυναῖχας ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ ; 

3 Ἃ , ) Ω 3 ΄ Υ͂ 

οὐχ ἂν γένοιϑ᾽ ὅμαιμος αὐϑέντης φόνος. 

ἢ χάρτ᾽ ἄτιμα χαὶ παρ᾽ οὐδὲν ἠρχέσω 
σ ’ Ἁ ᾿ ΄ 

ἤρας τελείας χαὶ Διὸς πιστώματα " 

Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρριπται λόγῳ, οὔ 

ὅϑεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα. 

199. οὐκ ἐπικοινωνῶν τῇ αἰτίᾳ, ἀλλὰ τοῦ παντὸς σὺ αἴτιος͵ 

208 (ἰπιπιο 204). ὥστε δέξασϑαι τὸν φονέα. 9200. ἠϑικεύσαντο 

τὰς διωχτρίας προπομποὺς εἰποῦσαι. 211. τέ προστέταχϑε ποιεῖν 

παρὰ (περὶ ἈὈγ650}) ἀνδροφόνου γυναικός. 212. ὃ τοῦ ᾿Αγαμέμ- 

νονος φόνος οὖκ ἦν ἀὐϑέντης, ὅ ἐστι μιαρός. 

198. χο(ρὸς) Εὐμενίδων Ῥγδθβουρίαπ) μαροὶ Μ. 200. εἷς Οδηίου : 
Η 

εἰσ Μ. -- ὧν ΜΥακΚοΙοΙά : ὡσ Μ. 201. τοσοῦτον Ο. 202. εὖὸ γνΓδ6- 

βουρίαμα μαροὶ Μ. 9208 ---18. ρδγδρυδρηὶ ργδοῆχδο ἴῃ Μ ργϑϑίνς 212, 

ὉὉῚ π0}14 ποίϑ. 908. ἴοτί. χλέφαι. --- τί (τέ μή) ἴ: τι Μ. 204. δ᾽ 

ἕχτωρ Μ, ἴῃ τηᾶΥῦᾷ. ζτ οἶμαι δέχτωρ ΤᾺ. 

βου ρβὶῦ τὸ) Μ. 207. πρόσφοροι Ῥτίθρη. 211. γυναῖχας ῬΔΙΘΥ: 

γυναιχὸς Μ. 212. αὐϑέντισ Μ, ε ἴῃ ἡ τησῦῦ. ΤΠ. 218. ἠρχέσω ΟΧ 

ἤρχεσεν οἱ ἠδέσω οοδ]αῖϊί, ἀαοττπὶ ἤρχεσεν Ῥγδοδίϑί. 210. γένεται ΝΜ. 

206. λοιδορεῖσ (λο ἴῃ Υ88. 

ν πστπ'ου το τσ -- --ὐ οὐ τοτ 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ χαὶ γυναιχὶ μόρσιμος 

ὅρχου ᾽στὶ μείζων τῇ Δίχῃ φρουρουμένηῃ. 

εἰ τοῖσιν οὖν χτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς 

τὸ μὴ γενέσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν χότῳ, 

οὔ φημ᾽ ᾿θρέστην σ᾽ ἐνδίχως ἀνδρηλατεῖν. 

τὰ μὲν γὰρ οἶδα χάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 

τὰ δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσαν ἡσυχαιτέραν. 

δίχας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει ϑεά. 

τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον οὔ τι μὴ λέπω ποτέ. 

᾿ σὼὸ δ᾽ οὖν δίωχε χαὶ πόνον πλέον τίϑου. 

τιμὰς σὺ μὴ σύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ. 

οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὥστ᾽ ἔχειν τιμὰς σέϑεν. 

. μέγας γὰρ ἔμπας πὰρ Διὸς ϑρόνοις λέγῃ. 

ἐγὼ δ᾽, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίκας 

μέτειμι τόνδε φῶτα κχἀχχυνηγετῶ. 

ἐγὼ δ᾽, ἀρήξω τὸν ἑχέτην τε ῥύσομαι" 

δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσι χὰἀν ϑεοῖς πέλει 

τοῦ προστροπαίου μῆνις, εἰ προδῶ σφ᾽ ἑχών. 

ΟΡ. ἄνασσ᾽ ᾿Αϑάνα, Λοξίου χελεύμασιν οϑῦ 

428. ἡσυχαιτέραν: δολιωτέραν (σχολαιοτέραν γοϊρί). 280. ἣ 

δέκη τοῦ μητρῴου αἵματος. 284. »μή τοί τι (μή τι τοι τ) ϑεῶν 

μήνιμα γένωμαιε (Βοπι. Χ 868). 

911. μόρσιμος (μόρσιμοι ΒΌΡΘΥΒΟΥΙ. ος) ἴα: μόρσιμοι Μ. Αἀπογὶρίυμ 

ζτ ὶὰ Μ. 919. εἰ Οαπίον: ἢ Μ. Ἐοτί. χτείνουσι συλλέχτρους. 290. τέ- 

νεσϑαι Μοΐποκο, μέλεσϑαι Αὐγδίαϑβ. 921. ΡΟ] πὶ ποίδ ργδθῆχϑδ ἴῃ 

Μ. σ᾽ Βοβοτίθ! 85: γ᾽ Μ. 923, πράσουσαν Μ,, σ βυρΓἃ δὐβουρδὶῖ 

ῃ. Βοτί. ἡσυχαίτερον. 994. δὲ Παλλὰς ϑοριδπαβ: δ᾽ ἐπάλλας οἵ 

Μ 

ἴῃ πιᾶῦῃ. ζ- Μ. 226. ποίδ εὖ ; 2968 --29. ραταρταρμὶ ΡγΔΘΗ͂ΧΔΘ ἴῃ Μ. 

φΩ5. λέπω ποτέ Ῥογβοῃ: ἀλεέπω «΄« ποτέ Μ. 9968. ἴοτί. πόνῳ πόνον. 

430. ἄγει... μητρῷον ἔφ: ἄγειν .. μητρώων Μ. 931. χἀχχυνηγετῶ 

Ἐχτίατάι: χἀχχυνηγέτησ οἱ ἴῃ ΤΔΓΡ. ξε Μ. 953, χἀν ϑεοῖς ἴ 8: χ᾽ 

ἀνϑεοῖσι (χ᾽ ἰπ τα8.) Μ. 9534, ὃς προδῷ ὙΝοἱ!. 935. χελεύμασι 

μΒ: χελεύσμασιν Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

ἥχω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα, 

οὐ προστρόπαιον οὐδ᾽ ἀφοίβαντον γέρα, 

ἀλι, ἀμβλὺν ἤδη προστετριμμένον τε πρὸς 

ἄλλοισιν οἴχοις χαὶ πορεύμασιν βροτῶν, 

ὅμοια γέρσον χαὶ ϑάλασσαν ἐχπερῶν, 

σῴζων ἐφετμὰς Λοξίου γρῃστηρίους, 

πρόσειμι δῶμα χαὶ βρέτας τὸ σόν, ϑεά, 

αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίχης. 

εἶεν" τόδ᾽ ἐστὶ τἀνδρὸς ἐχφανὲς τέχμαρ. 

ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφϑέγχτου φραδαῖς. 

τετραυματισμένον γὰρ ὡς χύων νεβρὸν 

πρὸς αἷμα χαὶ σταλαγμὸν ἐχματεύομεν. 

πολλοῖς δὲ μόχϑοις ἀνδροχμῇσι φυσιᾷ 

σπλάγχνον" γϑονὸς γὰρ πᾶς πεποίμανται τόπος, 

ὑπέρ τε πόντον ἀπτέροις ποτήμασιν 

ἦλϑον διώχουσ᾽, οὐδὲν ὁὅστέρα νεώς. 
᾿ - σ » 

χαὶ νῦν ὅδ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐστέ που χαταπταχών" 

281. ἀκάϑαρτον (61.. 288. ἀντὲ τοῦ ἐπελϑόντα. 289. ἄλ- 

λοις προσερεβάμενον τὸ μύσος. 245. ταῖς ἐννοίαις. 246. ὡς 

αὐτόχρημα αἵματος ὄντος (1. αὗμα στάζοντος) ᾿θρέστου καὶ μεαίνον- 

ἮΝ τὴν γῆν ἧς ἐφάφεται. --- τετραυματισμέ(νονγ): τὸ μὲν ἀπορρεῖν 

τὸ αἶμα παραδοξολογίας ἐστὶ τραγικῆς: ὅρα δὲ μὴ ἐκχβαίνει τὴν 

θεν ὃ ἀὰὼ Ἄργους εἰς Δελφοὺς ἥκων, εἶτα ἐχεῖϑεν εἰς ᾿Αϑήνας 
τω ἔτι αἷμα στάζων ἀπὸ τοῦ ξίφους. φαντασία οὖν ἀμήχανος" ἀλλὰ 

χαὶ συγκέχυται τῇ παραδοξολογέᾳ. 248. μεγαλοχμῆσιν. 249. 

τὸ ἡμέτερον σπλάγχνον. 250. ὅτε μὴ πτερωτὰς εἰσήγαγεν αὐτάς 

262. καταπτήξας πρὸς τῷ ἀγάλματι. : 

ΝΣ κλ προστετριμμένος Ρυίθῃ. 299. πορεύμασιν ῬΟΥΒΟΗ: 
μπρμετ θτου ᾿ 248, ἀναμενῶ ϑίδηϊογ, ἀμμενῶ Ὀϊπάογχῇ. 244 --- δ8 

- Θμοσῖ, 264---ὅ τοΐαπι ΠΟΙ ΟΠου πὶ, 268 --- 75 50Χ Βῃρθϊδο Ρ61- 
86 ΔΙ(ΟΥΪα5 ΠΟΙ ΟΠΟΥΪ τϑοϊΐδγο υἱαθηίαν. 2406. νεβρὸν Ὑἱοίοτγίυδ: 

νεχρὸν Μ. 9247. ἐχματεύομεν Ὀὶπάοτῖ: ἐχμαστεύομεν Μ 200. ᾿ 
τήμασιν Ὀϊπάοτῖ: πωτήμασι Μ, πωτήμασιν τη. ᾿ ἐρν 

Ξ-----------:-ε-----.-------- 

᾿ 

- νυ πττστ σι π-π͵τὶ τσῦῦ΄- 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΙΤΙ 

ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με προσγελᾷ. 

Ὅρα ὅρα μάλ᾽ αὖ, 

λεύσσετον πάντα, μὴ 

λάϑῃ φύγδα βὰς 

ματροφόνος ἀτίτας. 

“ρ0δ᾽ αὖτέ γ᾽ οὖν ἀλχὰν ἔχων περὶ βρέτει 

πλεχϑεὶς ϑεᾶς ἀμβρότου 

ὑπόδικος ϑέλει γενέσϑαι χερῶν. 

Τὸ δ᾽ οὗ πάρεστιν" αἷμα μητρῷον χαμαί; 

δυσαγχύμιστον, παπαῖ, 

τὸ διερὸν πέδοι χύμενον οἴχεται. 

"4λλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν 

ἐρυϑρὸν ἐχ μελέων πέλανον" ἀπὸ δὲ σοῦ 

βοσχὰν φεροίμαν πώματος δυσπότου. 

Καὶ ζῶντά σ᾽ ἰσχνάνασ᾽ ἀπάξομαι χάτω, 

ἀντιποίνους τίνῃς μητροφόνας δύας. 

Ὄφει δὲ χεῖ τις ἄλλος ἥλιτεν βροτῶν 
210 

964. τὸ αὑτὸ πρόσωπόν ἐστι. 951. ἀτέ 

59. ἀνϑ᾽ ὧν ἡμῖν χρεωστεῖ πρόσφυξ 
ϑέλει 

γενέσϑαι τῆς ϑεοῦ. 961. οὗ πάρεστιν αὐτῷ νικῆσαι ἡμᾶς. 262. 

τὸ ἅπαξ χυϑὲν αἷμα δυσίατον. 968. πᾶν διερὸν ἐχκεχυμένον εἰς 

τὴν γῆν δυσαγκόμιστον. τοιοῦτο οὖν καὶ τὸ αἷμα. -- τὸ βρέξαν 

τὴν γῆν (61].). 964. καταπίνειν ((}.). 966. ϑρόμβον αἵματος. 

958. προσσαΐύει. 

τας: ἀτιμώρητος. 

258. βροκτείων (ν ογδϑῦτ) Μ. οδδ. λεύσσεωτον (ΘΓ ΒΪ5 δἰϊαποί 

ροβί λεύσσε εἰοτ]8) Μ. πάντα Μ, πάντᾶιτα. λεῦσσέ τε πάντα ἩρΥΔΠΠΗ. 

μὴ ῬΙΌΧΙΤΔΟ γογϑυὶ δᾶᾶϊὶ Μ. 956. φυγάδα ΝΜ, φύγδα τὰ. 257. μα- 

τροφόνος ἨΘΥΤΛΔΠΗ: ὃ ματροφόνοσ Ν. 962. δυσαγχόμιστον ΘΥϑ80 

ρ Ῥοβί τ Ν. 968. πέδοι ῬΟΙΒΟΗ: πέδωι Μ. χύμενον Ῥούβοη: χεχὺ- 

μένον Μ. 266. φεροίμαν βοσχὰν γοαθου. 2261. ἰσχνάνασ᾽ Ἴυγπθ- 

να: ἐχνάνασ᾽ Μ, ἰσχάνασ᾽ ἴ 8. 968. ἀντέποιν᾽ ὡς ϑομαθοίζ. τίνης 

(τίνῃς) ἦς Β: τείνησ Μ, “εἰ ΒΌΡΟΙ ἢ βου δὶ πὶ. ματροφόνου Οδϑδυθοη8. 

969. δὲ χεΐ τις ϑομαθοίζ: δ᾽ ἐχεῖ, 

ἴοτί. ξένων. 

τίσ Μ. ἄλλος Ηρδία: ἄλλον Μ. 970. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕ. 

τιν᾽ ἀσεβῶν ἢ τοχέας φίλους, 

ἔχονϑ᾽ ἕχαστον τῆς δίχης ἐπάξια. 

Μέγας γὰρ Ἅιδης ἐστὶν εὔϑυνος βροτῶν 

ἔνερϑε γϑονός, 

δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ φρενί. 

ἐγὼ διδαχϑεὶς ἐν χαχοῖς ἐπίσταμαι 

πολλοὺς χαϑαρμούς, χαὶ λέγειν ὅπου δίχη 

σιγᾶν ϑ᾽ ὁμοίως" ἐν δὲ τῷδε πράγματι 

φωνεῖν ἐτάγϑην πρὸς σοφοῦ διδασχάλου " 

βρίζει γὰρ αἷμα καὶ μαραίνεται χερός, 

μητροχτόνον μίασμα δ᾽ ἔχπλυτον πέλει. 

ποταίνιον γὰρ ὃν πρὸς ἑστίᾳ ϑεοῦ 

Φοίβου χαϑαρμοῖς ἠλάϑη χοιροχτόνοις. 

πολὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς λόγος, 

ὅσοις προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουδίᾳ. 

[χρόνος χαϑαιρεῖ πάντα γηράσχων ὁμοῦ. 

χαὶ νῦν ἀφ᾽ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως χαλῶ 

278, δικαστής (61].). 2158. δελτογρά(φῳ): ἐφορᾷ δὲ πάντα 

ἀναγρωρόμενος αὐτὰ τῇ ἰδίᾳ δέλτῳ. 2160. ἐγὼ διδαχ(ϑείς): δι- 

δαχϑεὶς πολλοὺς καϑαρμούς, ὅ ἔστι, τηλικαῦτα ἀφυχήσας (ἀτυχῆσας 

Βίοριδ5.), ἃ πολλῶν ἐδεήϑη καϑαρμῶν. ἄλλως. οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν 

ἀῤθ- πρόδξεννι οὔτε προσέβλεπον (προέβλεπον τι) οὐ (οὐδὲ Βοθοτί.) 

διελέγοντό τινι. καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ (τα. 996. Ν.)}" »τέ σιγᾷς: μῶν» 

φόνον τιν᾽ εἰργάσω:«᾿ ἐπεὶ οὖν ᾿θρέστης μέλλει διαλέγεσθαι δοκῶν 

ὅτι ἐναγὴς εἶναι, ἐγώ, φησί, διδαχϑεὶς σὺν χακῷ τῷ ἐμαυτοῦ, καὶ 

ἀν διδασκάλοις χρησάμενος ταῖς ἐμαῖς συμφοραῖς ν ἐοώταμς καὶ 

σιγᾶν καὶ λαλεῖν ὅπου δεῖ, ἑκατέρου καιρὸν γινώσκων. 280. χοι- 

μᾶται. 281. ἐχχεκαϑαρμένον ((61].). 286. ἐβλάπτοντο γὰρ 

οἱ μυσαροὶ (μυσαροῖς ϑίθρ}.) ξυντυγχάνοντες. 

ν᾿ νὰ τίν" Μ. ἀσεβοῦντες ὙΥοΙ]. τοχῆας οἸέπι Ηοτηδπη. 272. ἔχοντ᾽ 

με χον δ᾽ τι. 977. πολλοῖσι χαιρούς ἨογΝογάθη. 284. ποιλὺσ Μ 

ΒθοἸυϑὶ: Μυβρτανῖι5. χαϑαέρει ϑίΔη]6Υ. ' 

π΄οτ..-ὸ6ἥὄ..-«-.-.- .τὸν.......ἴ-»Ἕ -- 

"  ἸὌὀὌὙὌῸΌΌΌΕΣΞΞϑΌΘΌΈΣΝΝ Σ Ξ 

ππσσοΝ συπσιννι "2... »»«αὐ΄νἴώμα 

Ξ Ρ ΣΝ -ὡτ΄τω-«---Ξ- τον 

τ’ τυ. ταν .---..-..-.-.- 

ϑαν ον -πασονασ να ΚΌΝΙΝ 

Ὑ΄ντ΄- - 

.-ν....ὕ.ΧΓ...-.....-- «ὕ.......» .ὄσὄὔὖ- 



ἈἘἙΒΟΗΥΙΙ 

᾿ Ἵ ἡσδ᾽ ᾿Αϑηναίαν ἐμοὶ 
χώρας ἄνασσαν τῇ "" ' 

μολεῖν ἀρωγόν᾽" χτήσεται δ᾽ ἄνευ δορὸς 

αὐτόν τε καὶ γῆν καὶ τὸν Ἀργεῖον λεὼν 

πιστὸν δικαίως ἐς τὸ πᾶν τε σύμμαχον. 

ἀλλ᾽ εἴτε χώρας ἐν τύποις Αιβυντοναο, 

Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα ον πόρου, 

τίϑησιν ὀρϑὸν ἢ χατηρεφῆ πέτα, " 

φίλοις ἀρήγουσ᾽, εἴτε Φλεγραίαν πλόκα 

ϑρασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνὴρ ἐπισκοπεῖ, 

ἔλϑοι, χλύει δὲ καὶ πρύόσωϑεν ὧν ϑεός, 

ὅπως γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος. 

οὔτοι σ᾽ ᾿Απόλλων οὐδ᾽ ᾿Αϑηναίας σϑένος 

ῥύσαιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον Ι 

ἔρρειν, τὸ χαίρειν μὴ μαϑόνϑ ὅπου φρενῶν; 

ἀναίματον βόσχημα δαιμόνων σχιά" 

οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾽ ἀποπτύεις λόγους, 

ἐμοὶ τραφείς τε χαὶ χαϑιερωμένος ; . ᾿ 

χαὶ ζῶν με δαίσεις οὐδὲ πρὸς βωμφ σφαγείς 

ὄμνον δ᾽ ἀχούσῃ τόνδε δέσμιον σέϑεν. 

Ἁ Ἁ " τῳ 
᾿: 

ἄγε δὴ καὶ χορὸν ἅφψωμεν, ἐπεὶ 

290. λεέπει ἐμέ. --- ὡς τότε συμμαχούντων Ἀργείων Αϑηναίοις. 

993. ὅτι ((. 6. σημείωσαι ὅτὴ διὰ τοῦτο οἴεται αὐτὴν Τρεφγδνθιο. 

496. ὡς ϑρασὺς ἡγεμών. ἁρμόττουσα δὲ ἣ εὐχή" δεῖται γὰρ νν 

νοῦς (ἐνδρανοῦς 1, Ὀἰπάοτῇ) βοηϑοῦ. 298. τὸ ἑξῆς, ἔλϑοι, πως 

γένοιτο. 802. ὃ μηδὲ αἷμα σχήσων ἐξ ἡμῶν, ἀλλὰ γενησόμενος 

σχιά- ῥοφήσομεν γάρ σου τὸ αἷμα. ἢ ἐναίματον, ἀντὶ τεῦ ζᾶσιο 
σε 

νεχρὸν ποιήσομεν. 508. οὐκ ἀποχρίνῃ" ἢ ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἀντιφω- 

γήσεις μοι, ἀλλὰ σοῦ βουλομένου λαλεῖν τὸ φϑέγμα δεϑήσεται. 

998. τῶνδέ μοι Ὦ. 402. ζε ἴῃ πιδῦρ. μδροί Μ. Ἐοτγί. ἀναέματον 

βόσχημα δ᾽, αἱμόνων σχιά, ἱ οὐδ᾽ χτέ. 806. ρδΙΔρτΔΡ ΒΒ ργδοῖχϑ, 

401. ομοτὶ ποίδ ρυϑοβοσιρίδ ἰη Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΗ. 

μοῦσαν στυγερὰν 

ἀποφαίνεσϑαι δεδόχηχεν, 

λέξαι τε λάγῃ τὰ χατ᾽ ἀνϑρώπους 

ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά. 

εὐϑυδίχαιοι δ᾽ οἰμεδ᾽ εἶναι" 

τοὺς μὲν χαϑαρὰς 

χεῖρας προνέμοντας 

οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν, 

ἀσινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ" 

ὅστις δ᾽ ἀλιτὼν ὥσπερ ὅδ᾽ ἀνὴρ 

χεῖρας φονίας ἐπιχρύπτει, 

μάρτυρες ὀρϑαὶ τοῖσι ϑανοῦσιν 

παραγιγνόμεναι πράχτορες αἵματος 

αὑτῷ τελέως ἐφάνημεν. 

, μᾶτερ, ἅ μ᾽ ἔτιχτες, ὦ μᾶτερ 

ΔΝύξ, ἀλαοῖσι καὶ δεδορχόσιν 

ποινάν, χλῦϑ᾽. ὃ Λατοῦς γὰρ Ἐ 

νές μ᾽ ἄτιμον τίϑησιν, 

τόνδ᾽ ἀφαιρούμενος 

809. ὡς ἐπὶ νεχρῷ. 810. τοὺς κλήρους ὑμῶν (ἡμῶν Υἱοί.). 

ἀπὸ χοινοῦ δὲ τὸ δεδόκηκεν. 810 (πηπιο 811). τὸ σύστημα. --- 

δεδόχηχεν ἡμῖν λέξαι τίνα τρόπον τὰ κατ᾽ ἀνϑρώπους λάχῃ ἐφο- 

δεύομεν. --- ἐπισκοπεῖ ((}].). 818. τὸν φόνον χρύψαι ϑέλε. 819. 

τοῖς ἀναιρεϑεῖσιν. 822. ἐπεὶ ὑπὲρ τῆς μητρὸς Ὀρέστου ἀγωνέξ 

ξονται, οἰκείως τὴν μητέρα ἑαυτῶν ὀνομάξουσι. 828. ζῶσι καὶ 

ϑανοῦσιν ἔχδικον. 

9511. ἅμά Οδπίοῦ : ἅμα Μ. 812. εὐϑυδίχαιοι δ᾽ Ἡογήδηη: εὐϑυ- 

δίχαι 8’ οἱδ᾽ Μ οὺπὶ ξτ ἰῃ τηδΥρίπο. Εογί. εὐθυδίχαιοι μαιόμεϑ᾽. 51854. 

(τὸν μὲν. προνέμοντ᾽ γ6] ρΡοί8) τοὺς μὲν χαϑαρὰς χαϑαρῶς γεῖρας 
προνέμοντας ἨΘΙΥΤΉΔΏΗ. 814. προνέμοντας ἴσ ἢ: προσνέμοντασ Μ. 

815. οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν Ῥογβοη: οὔτισ ἀφ᾽ ἡμῶν μῆνισ ἐφέρ- 
πει Μ. 817. ἀλιτὼν Αὐταίαβ: ἀλειτρῶν Μ. ἁνὴρ ῬοΙδβοῃ: ἀνὴρ Μ. 

820. παραγινόμεναι Μ. 522 -- - 88 {γὙ65 ΟΠΟΥῚ ΟΥ̓ΐΠ65, ΘΡΒγτπηἶα (οἵα 
ΟΠΟΥΈΒ ΟΔΏΘΓΘ Υἱα Θ ΌΓ. 8323. ἀλαοῖσιν Μ. 820. τὸδ᾽ Μ, τόνδ᾽ τὰ. 



ΑἘΈΒΟΗΥΠΙ 

πτῶχα, ματρῷον ἅ- 

γνισμα χύριον φόνου. 

ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 

τόδε μέλος, παραχοπά, 

παραφορὰ φρενοδαλής; 

ὕμνος ἐξ ᾿Ερινύων, 

δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ- 

μικχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

τοῦτο γὰρ λάχος διανταία 

Μοῖρ᾽ ἐπέχλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 

ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαις 

ξύμπασ ὠὡσιν μάταιοι, 

αηἰϊείν. 1. 

τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ᾽ ἂν 

γᾶν ὑπέλϑῃ" ϑανὼν δ᾽ 

οὐχ ἄγαν ἐλεύϑερος. 

ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 

»Οο ᾿ ὰ 
᾿ 

τόδε μέλος, παραχοπά; 

491. τὸν τῷ ἰδίῳ ϑανάτῳ ἀφαγνιοῦντα τὸν φόνον τῆς μητρός. 

ἅγνισμα δέ τινες εὐφήμως τὸ μόλυσμα. 429. ἐπὶ ᾿θρέστῃ δὲ μέλ- 

λοντι ϑύεσϑαι λεχϑήσεται ὕμνος ἐξ ἡμῶν ὡς ἐπὶ ἱερείῳ, ὃς αὐτοῦ 

τὰς φρένας παραχύφει. 381. παραχένησις τῶν φρενῶν (6!.). 

438. ὃ δεσμεύων αὐτοῦ τὰς φρένας (61}.). 454, ὃ ξηραένων 

τοὺς βροτούς. 58. ἣ διαμπὰξ τιμωρουμένη. 457, αὐτοφο- 

νέαις. 4599. τούτοις ἡμᾶς ἀκολουϑεῖν. ἕως ἀποϑάνῃ ὃ τοιοῦτος. 

841. λείπει γίνεται (ἵν᾿ ἧ, οὐκ ἐλεύϑερος γίνεται ΒΡ ]οῦ 5610]. ΓΘ0.) 

ἀλλὰ πάλιν κολάζεται. 442. ἐμύμνιον (ἐφυμνίῳ ἈὈΓΘΒ0}) αὐτῷ 

χρῆται. λέγεται δὲ καὶ μεσόφϑεγμα. 

897. πτῶχα ϑορβίϑηιϑ: πτάχα Μ, πτᾶχα Τῇ. 431. παρακορὰ (ἴπθ- 

ταὶ παραφϑορὰ) Μ. φρενόδανεσ ΟΟΥΥ. ἰπ φρενϑδαλὲσ οἱ Τυγϑαβ ἰπ φρε- 

νυδαλὴσ Μ, ζτ οἶμαι φρενοδαής τὰ. 538. ἀφόρμιχτοσὶ βοῇ 846 ἀφόρ' 

μιχτοσ Μ. 4595. ξτ ἴῃ τϑΙῦ. Τῇ. 

ἀϊ Μ. 5387. ἔτ ἴῃ τιϑΙδ. Τῇ. ϑνατῶν 

αὐτουργίαι ξυμπέσωσιν ΤΌΣΗΘΌυβ, τοί νὲν α 

842. Ῥϑιδρτ ΡΠτ8 φγδϑῆχδ ἴῃ ΜΝ. 

486. ἔχειν ῬΓΟΧΙΠΊΟ γογβυὶ δά- 

Οδπίοσ: ϑανάτων Μ. 591 5α. 

ὑτουργίαις ξυμπατῶσιν ὟΝ οἷ!. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

παραφορὰ φρενοδαλής, 

ὕμνος ἐξ ᾿Εριύων. 

δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ- 

μιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

γιηνομέναισι λάχη 

τάδ᾽ ἐφ᾽ ἁμὶν ἐχράνϑῃ, 

ἀϑανάτων δ᾽ ἀπέχειν 

χέρας, οὐδέ τις ἐστὶ 

συνδαίτωρ μετάχοινος " 

παλλεύχων δὲ πέπλων 

ἄμοιρος ἄχληρος ἐτύχϑην. 

δωμάτων γὰρ εἱλόμαν 

ἀνατροπάς, ὅταν ἄρης 

τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλῃ. 

ἐπὶ τόν, ὦ, διόμεναι 

χρατερὸν ὄνϑ᾽ ὁμοίως 

μαυροῦμεν ὑφ᾽ αἵματος νέου. 

αηέϊοίν. 2, σπεύδομεν αἵδ᾽ ἀφελεῖν 

᾿ οὰ Ἰυῤοιπρβρρ οὐ ἣν ἤμε ἄγος μουσικοῖς γένεται οὗτος 

ὦ τ ον φρένας. 848. ἀντὶ τοῦ γέρα. 

᾿ τὸ τόν ἐόρον υμε ἡμᾶς τοῖς ϑεοῖς. 868. οὐδαμοῦ ὅπου ἑορτὴ 

μα : Ηπρί ἐρλμήρε εωσε πάρειμι. πν: ὅταν τις ἐχϑρὸς συγγενὴς 

μεθ ρθε φονεύσῃ. 807. οἰκεῖος, φίλος (6}.). 858. διὰ 

: ὃ ἸΣ 860. διὰ τὸ νέον αἷμα (6].). --- τοῦ νεωστὶ εἰρ- 

γασμένου ὑπ᾽ αὐτοῦ. ἢ 

ὡ 5. παι ομρυρός φρενοδαλὴσ Ν. 845. ὕμνοισ Μ. 84 84. υπ8 

μεὶμι ΤΣ φρα ἁμὶν Ῥούϑοη: ἁμῖν Μ. 860. ἀϑανάτων δίχ᾽ 

κι ἀρηῤν οτος ὔϑοι πν ἴῃ τηδῦρ. ἔτ τ. γέρας ἘϊγοΥΒ. συνδαίτωρ 

νὴ κόνει Μὰ ουδὲ; . 905. ΡδΥΔΡΥΔΡμ5 ργδθῆχα ἰη Μ. πανλεύ- 

μεγβθννο πάρε - νέορτος ΕΥ̓ Ζβοθ. Εογί. ἀνέορτος ἄφαρος. 8δ. 

 ρίνως ᾿ ὁμάτων Μ. ᾽ 867. τιϑασὸς ὁ: πίϑασοσ Μ. φίλον Τὰγ- 

ἊΣ εἰϑ ᾿ ες 858. ὧδ᾽ ἱέμεναι ἘΠᾺ 1 ΑἸ ΥΘΠ8. 301. σπεύδο- 

οοαἀουϊοίη: σπευδόμενα δ᾽ ταί. ἰπ σπευδόμεναι δ᾽ Ν. 

Ἵ Ὡ- “«--ς-. ἡ 

--τ--- 0 ---- - π᾿ “- 

"Ὁ -- τ τοὖὖ΄ ----“ 

ες πῶς -ς-- 
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τινα τάσδε μερίμνας, 

ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖ- 

σι λιταῖς ἐπιχραίνειν, 

μηδ᾽ εἰς ἄγχρισιν ἣν { 

Ζεὺς γὰρ αἱματοσταγες ἅ- 

ξιόμισον ἔϑνος τόδε λέσχας 

ἃς ἀπηξιώσατο --- ΠῚ ϑω, 

δόξαι τ᾿ ἀνδρῶν καὶ μάλ᾽ ὑπ αἰϑέρι 

σεμναὶ ταχόμεναι 

χατὰ γᾶν μινύϑουσιν ἄτιμοι 

ἡμετέραις ἐφόδοις μελανείμοσιν 

ὀρχησμοῖς τ᾽ ἐπιφϑόνοις ποδύς. 

μάλα γὰρ οὖν ἅλομενα 

ἀνέχαϑεν βαρυπεσῆ 

χαταφέρω ποδὸς ἀχμάν, 

σφαλερὰ τανυδρόμοις 

χῶλα, δύσφορον ἄταν. . 

3. πίπτων δ᾽ οὐχ οἶδεν τόδ᾽ ὑπὶ ἄφρονι 

- ᾿ Ἂ 

λύμᾳ. τοῖον ἐπί 
, 

απ βέν. 9380 

862. τῆς Κλυταιμήστρας (61.). 868. φρήτρϑο Δεύμ τρν 

ϑεοῖς τελέσαι μου τὸ βούλημα καὶ μὴ εἰς μάχην μοί ξ »615 ον 

471. χαὶ τοὺς ὑφηλοὺς χαϑαμοῦμεν. ς Ἂ τῷ 

χώλοις ἐπάγουσα τὰ σφαλερά μου κῶλα. ἢ . 

αλερὰ τὰ κῶλα διὰ 

οἷον. καὶ οἱ ταχυ» 

ν (παραφρονῶν 

τὸ τῶν φονέων. 
’ " “ 

τανυδρόμοις αὐτῶν 
; 

ἄλλης ἀρχῆς, καὶ τοῖς τανυδρόμοις γίνεται σῷ 

" »ν 
’ 

ξ » οὗ. 

τὴν ἐπιοῦσαν αὐτοῖς ἄτην δύσφορον ὑπ ἐμ ᾿ 

Ἵ Ζ τ ονῶ 

δρόμοι οὐ δύνανταέ με ἐχφυγεῖν. 8719. περίφρ 

ϑιΘΡ ἢ.) γὰρ οὐχ αἰσϑάνεται του χάχου. 

ἷ 466. εἰς Ραυν: ἐσ 

ὰ . 364584. ζτ ἰπ τηδΥρ. Τῇ. ; 

Μ νρεῇ βοᾷς εἶνε ξεὺσ τι. Ζεὺς δ᾽ αἱμοσταγὲς Τὐπποοῦ ἀογαποάις 

Ι 
Ὡ : 

Βοι6). Ῥοβί 868 ἰτοταὶ αὐ ΘΡὨγταπΙῦτη 8δ0---οὸ ἐπ πὰ ον 

478. ἐπιφϑόνοις Ἡραΐι: ἐπιφόνοισ ΝΜ. 514. και σάῦο 3 
πρτς 

οὐδ᾽ Δοτο ἃ οτϑβο Μ. 476. ἀνέχαϑεν ῬΘΆΓΒΟΩ: ἄγχαθεν «" 

τοῖον Ἠραΐδ: τοῖον γὰρ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΌΕΝ. 

χνέφας ἀνδρὶ μύσος ποπόταται, 
» ΄ 3 3 Ἁ Ἁ ’ χαὶ δνοφεράν τιν᾽ ἀγλὺν χατὰ δώματος 

αὐδᾶται πολύστονος φάτις. 

᾿ ΄ 3 7 “ 

. μένει γάρ. εὐμήχανοί 

τε χαὶ τέλειοι χαχῶν 

τε μνήμονες, σεμναὶ 

χαὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς, 
»ἤ »  ἶ , ἄτιμ᾽ ἀτίετα διέπομεν 

λάγη ϑεῶν διχοστατοῦντ᾽ 

ἀνηλίῳ λάμπᾳ, δυσοδοπαίπαλα 

δερχομένοισι χαὶ δυσομμάτοις ὁμῶς. 

αηξϊοέν. 4, τίς οὖν τάδ᾽ οὐγ ἅζεταί 

τε χαὶ δέδοιχεν βροτῶν, 
» - ἡ 7 ᾿ ἐμοῦ χλύων ϑεομὸν 

τὸν μοιρόχραντον ἐχ ϑεῶν 

δοϑέντα τέλεον: ἔπι δέ μοι 
ῇ ᾽ 2 

γέρας παλαιόν, οὐ 

ἀτιμίας χυρῶ, χαίπερ ὑπὸ γϑόνα 
΄ » Ἁ Ὰ [4 ζ΄ 

τάξιν ἔχουσα χαὶ δυσήλιον χνέφας. 

881. σχότος φρενῶν. λεέπειν φασὶ διά, δὲ (διὰ ΚίρΟΒΒΟΒ) μύ- 
σος. οὖχ ἔστι δέ: αὐτὸ γὰρ τὸ μύσος χνέφας εἴρηκεν. 888. καχὴ 
δὲ φήμη περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ λέγεται. 884. λείπει τὸ ἐσμέν. 

ἡμεῖς γὰρ εὐμήχανοί ἐσμεν καὶ ἐπιτελεστικαὶ καὶ τῶν κακῶν μνήμο- 

γες. 8871. οὗ ταχέως παρηγορούμεναι ὑπὸ βροτῶν. 889. ἀφω- 

ρισμένα τῶν ϑεῶν τῷ προσόντι αὐτοῖς σκότει. --- μετερχόμεναι λάχῃ 

ὑπὲρ ὧν οὐ τιμώμεϑα ὑπὸ ϑεῶν. 890. δυσπαράβατα καὶ τραχέα 

ζῶσι καὶ τοῖς ϑνήσχουσιν (καὶ τεϑνηκόσιν ΜἩΥΊΘΒΒΙ61). 395. τὸν 

ὑπὸ Ἠοιρῶν χαὶ ϑεῶν τετελεσμένον. 896. ἔπεστιν. 

Ῥοβέὲ 8388 ἰϊογαΐ αὐ ΘΡΕγτηπΐαπι γ. 874 --- 78 α ΟὟ Βομποίάθσ. 888. τε 
γγδκοῆοιἃ : δὲ Μ. 388, ἀτίετα (δῃίον: ἀτέεται Μ. διέπομεν ἨΔ: 

διόμεκναι Μ. 889. διχοστατου" ΝΊ. 3890. τανηλέω λαμπαι δυσοδοπαέπαλα 

δα αϊ: οἱ ἴῃ τηᾶγρ. δάβου. ζτ τῇ. λάπᾳ ὙΥ΄Θ5616συ. 892. οὐχ ἄξεταί ΤΌχπο- 
Ὀὰ5: οὐγάξεταί Μ. 898. δέδοιχεν ϑομαορίζ : δέδοιχε Μ. 396. ἔτε 

ἈἌΘΟὮΆΥΪΙ5 εὐ. ὙΥ̓εο ΚΙ εἰπ. 28 
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49. πρόσωϑεν ἐξήχουσα χληδόνος βοὴν 

ἀπὸ Σχαμάνδρου γῆν καταφϑατουμένη, 

ἣν δῆτ᾽ ᾿Αχαιῶν ἄχτορές τε χα πρόμοι, 

τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχος μέγα, 

ἔνειμαν αὐτόπρεμνον εἰς τὸ » ἐμοί, 

ἐξαέρετον δώρημα θησέως τόνοις" 

ἔνϑεν διώχουσ᾽ ἦλϑον ἄτρυτον πόδα, 

πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδος, 

πώλοις ἀχμαίοις τόνδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ ὑχον. 

χαινὴν δ᾽ ὁρῶσα τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 

ταρβῶ μὲν οὐδέν, ϑαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα. 

τίνες ποτ᾽ ἐστέ; πᾶσι δ᾽ ἐς χοινὸν λέγω, 

βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ, 

ὁμᾶς ϑ᾽ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει, 

οὔτ᾽ ἐν ϑεαῖσι πρὸς ϑεῶν δρωμενας 

οὔτ᾽ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασιν. 

λέγειν δ᾽ ἄμορφον ὄντα τοὺς πέλας χαχῶς 

πρόσω διχαίων ἠδ᾽ ἀποστατεῖ ϑέμις. 

ΧΟ. πεύσῃ τὰ πάντα συντόμως, Διὸς χὀρῆ. 

400. ἐπὶ ὀχήματος ἔρχεται. 401. Μιτυληναῖοι μέγ ἊΝ 

᾿Αϑηναίους περὶ πόλεως Σιγείου. ἔδοξεν οὖν μονομαχίῳ ἮΝ γ᾽ 

πόλεμον. καὶ ὑπὲρ μὲν Μιτυληναίων ἐπολέμει Πιττακός, ὑπὲρ : 

᾿Αϑηναίων Φρύνων. ἡττηϑέντος δὲ Φρύνωνος ΣΝ τὰ ΡΡ 

ἔοικεν οὖν παρορμᾶν ᾿᾿ϑηναίους ὃ Αἰσχύλος εἰς τὸ γυϑῶς χρόθο
ς πά 

λιν Σιγείου, λέγων τὴν ϑεὸν ἐχεῖϑεν ἐληλυϑέναι. -- καταφί ἀρορα 

401. ὡς ἀρμένῳ χρωμένη τῇ αἰγίδι. 418. καὶ πρὸς ὑμᾶς. ; 

τῶν σπειρομένων. 416. ἄμορφος οὖσα (ΘΟΥΤ. ΘΧ ΨῊΝΝ Ἐ ' 

γοϊαογαὶ βουίθοτο ἄμορφον ὄντα) οὗ δυνήσῃ με ἐφ᾽ οἷς εἶπον ἀν- 

τιφψέξαι. 

δέ μοι μένει ἘἨοττηδηη. 401. γῆν χαταφϑατουμένη ΒΙΔΗΪΟΥ: τὴν τῇ 

ταφϑατουμένην Μ, ξτ ἱπ πιᾶγρ. 1. 409. καινὴν ΟδΕΙΟΥ: ἐενβ σι Ε 

414. ἴοτι. ϑεοῖσι. --- ὁρωμένας βίδηϊου : ὁρωμέναισ Μ. 416. ἄμομφ 

ΒΟΟΣ 108. 418. χούρη δηΐθ τῶ8. Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΣ. 

ἡμεῖς γάρ ἐσμεν Νυχτὸς αἰανῇ τέχνα. 

᾿Δραὶ δ᾽ ἐν οἴχοις γῆς ὑπαὶ χεχλήμεϑα. 

49. γένος μὲν οἶδα χληδόνας τ᾽ ἐπωνύμους. 

ΧΟ. τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσῃ τάχα. 

40. μάϑοιμ᾽ ἄν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ ἀλόγον. 

ΧΟ. βροτοχτονοῦντας ἐχ δόμων ἐλαύνομεν. 

49. χαὶ τῷ χτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; 

ΧΟ. ὅπου τὸ γαέρειν μηδαμοῦ νομίζεται. 

40. ἧ χαὶ τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖς φυγάς; 

ΧΟ. φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 

49. ἄλλης ἀνάγχης οὔτινος τρέων χότον; 

ΧΟ. ποὺ γὰρ τοσοῦτο χέντρον ὡς μητροχτονεῖν; 

40. δυοῖν παρόντοιν ἥμισυς λόγου πάρα. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ὅρχον οὐ δέξαιτ᾽ ἄν, οὐ δοῦναι ϑέλει. 

40. χλύειν δίχαιος μᾶλλον ἢ πρᾶξαι ϑέλεις. 

ΧΟ. πῶς δή; δίδαξον" τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πένῃ. 

419. σχοτεινὰ ἢ ϑρηνητικά, ἢ αἰάζειν ποιοῦντα. 421. τὰ 

ἐπώνυμο. οἷς καλεῖσϑε. 426. ἐν τῷ “Ἅιδῃ. 421. ἐπιβοᾷς, 

ἐπιβάλλεις. 429. ἐν ἐρωτήσει. --- μὴ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο πεποέη- 

χεν: 481. ὑμῖν μὲν κατηγορεῖν, ἐκείνῳ δὲ ἀπολογεῖσϑαε" »μηδὲ 

δίκην δικάσῃς πρὶν (ἂν οχΧ Ατἰβίορῃ. 658». 726 δααϊξ Βαυγρθ5) ἀμ- 

φοῖν μῦϑον ἀκούσῃης« (ῬβϑουἀορΠοογ θα ν. 87 Βρῖ). --- σοῦ καὶ 

Ὀρέστου. 482 (486). μὴ πρότεινε αὐτῷ ὅρκον καὶ διὰ τούτου 
ϑέλε νικᾶν. (482). οὕτως, φησί, φανερόν ἐστιν τὸ κατ᾽ αὐτὸν ὡς 

μήτε αὐτὸν δύνασϑαε ὀμόσαι ὅτι οὐκ ἐστι τοιοῦτος μήτε ϑέλειν ὅρ- 

χον ἡμᾶς αἰτῆσαι, εἰ δικαίως αὐτὸν κολάξζομεν. 488. ϑέλεις αὖ- 

τὸν ἀπολογήσασϑαι ἢ κατηγορεῖς αὐτοῦ ὡς πράξαντος; 

420. Ἡραὲ ἔ: ἀρὰ Μ. 422, 420, 480, 484, 438 οὐ νας. 
ἴπτα, 428, 424, 427, 428, 431, 482, 485, 486 ῬδΑρΥΔΡΪ ργϑϑῆχδο ἰῃ Μ. 

4238. ἐμφαν, Μ, ἐμφανῇ τη. 420. ποῦ τὸ Ατπδίάσβ: τοῦτο Μ. φυγῆς 
ϑολλῖσοῦ: σφαγῆσ Μ. 427. ἐπιρροιζεῖς ϑοδίίσοῦ: ἐπερροιζεῖς Μ. 
430. τοσοῦτον ἘΠΤΏΒΙΘΥ. 481. δοῖν Μ, υ βυρτὰ δαβοσίρϑὶΐ ἢ. 488᾽ 
δίχαιος Ὠϊηάοτῖ: διχαίουσ (ου ἰπ ᾿ἰΐαγα, ᾿ω΄ ΒΌΡΘΓΒΟΥ. ) Μ. 

οΘῈ 
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ὅρχοις τὰ μὴ δίχαια μὴ νιπᾶν λέγω. 

ἀλλ᾽ ἐξέλεγχε, χρῖνε δ᾽ εὐϑεῖαν δίχην. 

ἢ «χἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν «ἡνίας τέλος; 

πῶς δ᾽ οὔ; σέβουσαί γ' ἄξων - 

τί πρὸς τάδ᾽ εἰπεῖν, ὦ ξέν᾽, ὧ μέρει ἐέλεις : 

λέξας δὲ χώραν χαὶ γένος χαΐ ξυμφορᾶς 

τὰς σάς, ἔπειτα τόνδ᾽ ἀμυναϑου ϑήγον" 

εἴπερ πεποιϑὼς τῇ δίχῃ βρέτας τόδε 

ἦσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς Νηλὰς 

σεμνὸς προσίχτωρ ἐν τρόποις, Ἱξίονος. 

τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαϑές Ὁ βρε: 

ἄνασσ᾽ ᾿Αϑάνα, πρωτον ἐχ ἐῶν εν 

τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ᾽ ἀφαιρήσω μέγα. 

οὐχ εἰμὶ προστρόπαιος, "Ὁ 
ἣν μόφος 

πρὸς χειρὶ τὴμῇ τὸ σὸν μρ κα βρέτας. 

τεχμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα" 

ἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναΐον νόμος, 

ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καϑαρσίου 

σφαγαὶ χαϑαιμάξωσι νεοϑήλου βοτοῦ. 
-- 

᾿ ᾿Ὶ - ’ 

πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ ἀφιερώμεϑα 

440 

κατηγορέαν" ἐπιορ- “ ᾿} 

κε οὐχ ὃφείλει ὃ ἀδικῶν ὅρκῳ φεύγειν τὴν 
, οὖκ ὑφείλει ὃ ͵ 

δὴ 

ἸΝ Ἵ 
441. ἀντὶ τοῦ ἐγ- 

ῇ γ Ἵ 
ἀξίων ουσαν γονέων. 

Χ σει [4 , 
488. 

᾿ 

, 

χλημα. 
448. ῳω Ἵ . 

: , " 

τὸῶ»Ἁ ναὼ ου Διὸς καϑαρισϑησόμ
ενος. πρώτος γὰρ Ἰξ ων φόνον 

' 

᾿ ή 
Ἵ 

ωσ' Ὁ ᾿Ψ 

«οὖσα ἐχαϑαρίσϑη 
ὑπὸ Διός. 44. ἀποχρίνου μοι τ εὖὐγν τὸν 

᾿ 

448. ἐναγής (61].). 451. σημείωσαι. --- τὸν φονέα. 

φουϊδοπάσυμι ἐπάξια. 441. ἀμυ- 

444, ἐν ἰπ 5Βρ8[10 

4484. προτρόπαιοσ ΜΝ, 

438, ἀξίαν ῬΟΥΒΟΗ : ἀξίαν τ᾽ Μ. ἀπ 

ναϑοῦ Ὀϊπάοτί: ἀμυνάϑου Μ. μορν ἑμῆς ἴ 6. 

αἰπαὰθ βοχύθ ΕΠ ΘΥΔΓΌΙΩ δὐὰϊ ἷ Τη. 
β ' ᾿ 

τ ων ΒΥ Πα Όδπὶ ΒΌΡΓΆ δου Ὀ510 πὶ. ἔχων "- ἐμάν ΘΗΝ 

ἔχει ἐφεζομένη Μ. 452. προσαρδμοῖς ΥΥἹ]. 458. χαϑαιμ 

νεοϑήλου Τυτηθθαϑ: χαϑαιμάξουσιν οϑηλοῦ οἵ ἰπ πᾶτα. ζτ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΈΕΝ. 

οἴχοισι, χαὶ βοτοῖσι χαὶ ῥυτοῖς πόροις. 

ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐχποδὼν λέγω" 

γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔγχει πεύσῃ τάχα. 
Ἄ - ἢ »] ’ Φ ΨΦ - - 

ργεῖός εἶμι, πατέρα δ᾽ ἱστορεῖς χαλῶς, 

᾿Μγαμέμνον᾽, ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα, 

ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν ᾿Ἰλίου πόλιν 

ἔϑηχας. ἔφϑιϑ᾽ οὗτος οὐ χαλῶς, μολὼν 
“- 3 ’ Α ἐς οἶχον, ἀλλά νιν χελαινόφρων ἐμὴ 

μήτῃρ χατέχτα, ποιχίλοις ἀγρεύμασιν 
’ ᾽ “- - ΄ ἕ χρύφασ᾽, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον. 

χἀγὼ χατελϑών, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων γρόνον, 

ἔχτεινα τὴν τεχοῦσαν, οὐχ ἀρνήσομαι, 

ἀντιχτόνοις ποιναῖσε φιλτάτου πατρός. 

χαὶ τῶνδε χοινῇ Δοξίας ἐπαΐίτιος, 

ἄλγῃ προφωνῶν ἀντίχεντρα χαρδέᾳ, 

εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 

σὺ δ᾽, εἰ διχαίως εἴτε μή, χρῖνον δίχην" 
΄ Ἁ » Ἁ «“ χὰ» Ὄ  Φ 

πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταγῇ τάδ᾽ αἰνέσω. 

40. τὸ πρᾶγμα μεῖξον εἴ τις οἴεται τόδε 

βροτοῖς διχάζειν, οὐδὲ μὴν ἐμοὶ ϑέμις 

455. καὶ εἰς οἶκον εἰσῆλθον, καὶ ὁδάτων μετέλαβον. 466. τὴν 

τοῦ μύσους. 409. διατάχτορα, βασιλέα. 4600. διὰ τούτων 

φιλοποιεῖται τὴν ϑεόν. 462. δολιόφρων. 4608. τῷ πέπλῳ. 

464. ἐκήρυττε τὸν διὰ τῆς ἐπιχύσεως τῶν λουτρῶν γενόμενον αὐτῷ 
φόνον. λέγεται γὰρ μετὰ τὸ φονεῦσαι γυμνὸν ἐξαγαγεῖν καὶ δεῖξαι 

τοῖς πολέταις. 408. πάντων. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ νἄλλης ἀνάγκης 

οὔτινος τρέων χότονκε (429). 412. τὰ κατὰ τὴν σὴν χρίσιν ἀπο- 

βαίνοντα, ὁποῖα ἂν ἦἧἦ, ἐπαινέσω. 418. εἴ τις οἴεται τὸ πρᾶγμα 

τόδε βροτὸς δικάζειν, μεῖζον ἢ κατὰ ἀνϑρώπους οἴεται, ἐμοὶ δὲ περὲ 

φόνου δικάζειν οὐχ ὅσιον. 

461. οὗτος ἔα ἢ: οὅὕτωσ Μ. 404. χρύφψασ᾽, ἃ Μυβρτανίαβ: χρύ- 
ᾧασα Μ. 4468. μεταέτιος ὙΥ οἱ]. 471. δ᾽ Ῥρδύβοη: τ᾽ Μ. εἴτεεμὴ Μ. 
472. πανταχῆ Μ. 474. βροτοῖσ Μ, οΟΥΥ. ἱπ βροτὸσ τὰ, αἱ νἱἀδίαν. 
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φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτους δίχας" 

ἄλλως τε καὶ σὺ μὲν χατηρτυχὼς ὅμως 

ἱχέτης προσῆλϑες χαϑαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις. 

ὅμως δ᾽ ἄμομφον ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. 

αὗται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐχ εὐπέμπελον, 

χαὶ μὴ τυχοῦσαι πράγματος νιχηφόρου, 

χώρᾳ μεταῦϑις ἰὸς ἐχ φρονημάτων 

πέδοι πεσὼν ἄφερτυς αἰανὴς νόσος. 

τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστιν" ἀμφότερα, μένειν 

πέμπειν τε; δυσπήματ᾽ ἀμηχάνως ἐμοί. 

ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσχηφεν τόδε, 

φόνων διχαστὰς δρχίων αἱρουμένους 

ϑεσμόν, τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρόνον. 

ὑμεῖς δὲ μαρτύριά τε χαὶ τεχμήρια 

χαλεῖσϑ᾽ ἀρωγὰ τῆς δίχης ὁρχώματα, 

χρίνασα δ᾽ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 

ἥξω διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως, 

ὕρχων περῶντας μηδὲν ἔχδιχον φρεσίν. 

418. ἐφ᾽ οἷς (αἷς Τἀπμοοά) ταχέως μηνίσουσιν Ἐρινύες. 4760. 

τοῦτο δὲ ἀπὸ τῶν ζῴων. 411. διὰ τούτου 

ι ἐν τῇ πόλει. τέλειος τὴν ἡλικίαν. 

ἐλπίδας αὐτῷ χρηστὰς ὑποτέϑησιν. 418. δέχομα 

419. εὐπαραΐτητον, εὐχερῆ, εὐάρεστον. δυσάρεστοι φύσει εἰσὶν αὗται. 

480. ἀντὶ τοῦ τυχουσῶν. 484. πέμπειν αὐτὰς ἀμηνέτως δυσχερές 

ἐστιν ἐμοί. 48ῦ. ὡς σχηπτὸς ἐπῆλϑεν. 486. οἷον ἐνόρκους δικαστάς. 

481. διετέλεσε γὰρ τὸ Ἠρειοπαγιτικὸ συνέδριον. 488. ὑμεῖς δὲ ὅρ- 

χους αὐτοὺς αἰτήσατε. 490. βέλτιστα (61). 492. ὅρχον διδόντας. 

410. φόνου ΒΟΘοΥΘ 8: φό
νουσ Μ. ὀξυμηνίτους ῬΘΔΥΒΟΙ: ὀξυμηνέ- 

του Μ. 418. κατηρτυχὼς ἐμοῖς Ῥαδῦν. 411. ἱχέτη Μ, σ οὐαϊάϊι 

τι, ἵχτης Μοΐποκο. 418. ἴοτι. ἐγὼ δ᾽ (δὶς Ηατιαπρὶ ἄμομφος οὖσα. 

481. χώρᾳ μεταῦϑις ὙΠ ΟΠδαοῦ: χῶραι μετ᾽ αὖϑισ οἱ ἴῃ πιᾶγῃ. ζτ Μ 

482. πέδοι Ὄϊπαον! : πέδω Ν. 4853. ἐστι Μ, ἐστιν τι. 484. τε 

Αὐτοβοῦ: δὲ Μ. Εοτί. δυσπόνητ᾽ ἀμηνίτως ἐμοί. 

χώματα (χώ ἴῃ ΓΒ.) Μ, ὀρϑώ 

Ῥοβὲὶ 480 δουῦμδηι 

εἰδίαὶς ([ἀπποοᾶϊο δθοίογο) νεῖ. 486. αἰδουμένους Ῥχίοῃ. 489. ὄρ- 

ματα ῬΑΟΥ͂. 492. ααἱ ἰπ ἔξ ροβί 488 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΗ. 

ον. 1. ΧΟ. νῦν χαταστροφαὶ νέων 

ϑεσμίων, εἰ χρατή- 

σει δίχα τε χαὶ βλάβα 

τοῦδε μηῃτροχτόνου. 

πάντας ἤδη τόδ᾽ ἔργον εὐχερεί- 

ᾳ συναρμόσει βροτούς, 

πολλὰ δ᾽ ἔτυμα παιδότρωτα 

πάϑεα προσμένει τοχεῦ- 

σιν μεταῦϑις ἐν γρόνῳ. 

αηἰϊοίν. 1. οὔτε γὰρ βροτοσχόπους 

μαινάδας τῶνδ᾽ ἐφέρ- 

φει χότος τις ἐργμάτων᾽" 

πάντ᾽ ἐφήσω μύρον. 

πεύσεται δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν, προφω- 

νῶν τὰ τῶν πέλας χαχά, 

λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχϑων᾽" 

ἄχεά τ᾽ οὐ βέβαια τλά- 

ΝΠ Προς τὰν ̓  ἐς - ἣν
 Ἡλι ἐνρακρδης δικαστάς, ὁ δὲ Ὀρέστης 

ᾷδουσι τῇ βράδι 
τονρὸ ΟΝ 

αὐτόν. μέλος δὲ οἰκεῖον 

πὰ τας : τῷ τ σραιεἠοῥνος 497. τὸ μητροχτονεῖν ((11.). δ02. 

ἴω ΤΥ ἤροτοις ἐπισχοπούντων ((}.). 508. ἡμῶν δῆλον ὅτι 

Ἀὸ τάν’ ψίς μάφοη. ἀμκές τρὰ μων ἄνω, Ἡδαιμα οι 
Ν ὑρώρον, τὰ ἀδον ἐμ Ὁ Δ ὅπως τις βούλεται ἀναιρεῖν. 
εὐ του μὰς. ᾿ Ἡχρομανδες, ἀλλὰ συγχωρήσω ἀλλήλους ἀναιρεῖν. 

Σ όταν δ᾽ ἄλλος: ἀεὶ τὰ ἀλλήλων ἀκούσονται, καὶ οὗ γή 

κακῶν ἀνάπαυσις. 608. διαδοχήν (61... ᾿ ΞΞπ 

ἘΝ μον ὲ δῃΐθ 491 ΤΟΡΟΠΘΠμ τ νἱἀθίυγ. ἐχϑίχοις ϑομαθίζ 495 

μὲ ἐς κόπο οἶποκθ.. 496. τε χαὲ Ηρδίι: χαὲ Μ. 497 εὖ Ξ 

το ΘΌυΒ: εὐχερίαι (ἰπ ΡγοΟΧχίπιο συϑυϑὰ) Μ. δ00. π ἐῶν ΧΑ 

νότ : 502 85αᾳ. οὔτε ΟΔβδθομιΒ, οὐδὲ ἘΠ ΤΉΒΙΘΥ. βου τος ϑᾷ 

δὰ Ἢ ΒΟΥΡ51 : βροτοσχόπων μαινάδων Μ. 504. τίσ Μ δ00 μἰπιρᾳ τ : ι ᾿ ᾿ Ἄ . προ 

ἀνε υμὲ ΟΝ δαὶ Μ. ι 507 54ᾳ. βου θοπάσμῃ νἱἀ θέον χάχ᾽, οὐ “ν 

᾿ δ09. ἄχεά τ᾽ ϑομιυορίζ: ἄχετ᾽ οἱ ἴῃ τϑΙΡ. ξι Μ ; 
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μων μάταν παρηγορεῖ. 

μηδέ τις κιχλησχέτω 

ξυμφορᾷ τετυμμένος, 

τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος " 

ὦ δέχα, 

ὦ ϑρόνοι τ᾽ ᾿ξρινύων. 

ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ 

ἢ τεχοῦσα νεοπαϑὴς 

οἶχτον οἰχτίσαιτ᾽, ἐπεί- 

δὴ πίτνει δόμος δίχας. 

ἔσϑ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ, 

χαὶ φρενῶν ἐπίσχοπον 

δεῖ μένειν χαϑήμενον. 

ξυμφέρει 

σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 

τίς δὲ μηδὲν ἐν φάει 

χαρδίαν ἀνατρέφων 

ἢ πόλις βροτός ϑ᾽ ὁμοί- 

510. παϑὼν δέ τις μάτην ἑαυτὸν παραμυϑεῖται (ΟΟΥΤ. ἰῃ παρα- 

μυϑεῖ τῷ) τῇ εἰς ἡμᾶς ἐλπίδι. ἤ, ἕχαστος δὲ τῶν φονέων παρηγορὴη- 

ϑήσεται. τλήμων γὰρ ὃ ἀναιδής: »ἣ δ᾽ ὧδε τλήμωνε (ϑορβοοὶ. 

ΕἸΘοίγ. 215). 511. ἡμᾶς δηλονότι (6}.). 518. ϑροῶν (6}.). 

516. ταῦτα ἀναιρούμενος πατὴρ ἢ μήτηρ ὑπὸ παιδός. 619. ἐπειδὴ 

παρόλωλε (ἐπειδήπερ ὄλωλε ΥἱἹοΙ.) τὸ δέκαιον. 520. οὗ πανταχῇ 

τὸ δεινὸν ἀπεῖναι φρενῶν δεῖ. 524. ὥστε καϑήμενον ὑπὸ στένει 

σωφρονεῖν. ὡσεὶ ἔλεγεν ὑπὸ τῷ δέει. ἔστι δὲ ἀπ᾽ εὐθείας τῆς τὸ 

στένος. 625. λαμπρότητι, ὀρϑότητι φρενῶν. 

510. τλάμων Ῥαὰν οἱ βοῦποηκ (δὲ ἀο]ονὶς ϑοῦνθηκ, τισ Ῥααν): τλά- 

μων δέ τισ Μ. δ148ᾳ. ὦ. . ὦ Ῥαυν: ἰὼ .. ἰὼ Μ. 561δ. ἐριενύων 

(ν ογαϑυμ) Μ. δῶ0584ᾳ. δεινὸν ἐγγὺς φρενῶν ΝΥ 656 6 1. 622. δεὶ 

μένειν ΔΠΟΠΥΤΊΙΒ δρυὰ ΠΟΌΓΔΘΌΠΙ: δειμαίνει Μ. δ25. ἐν δέει Αὐυτᾶ- 

(υ98. φάει εχ φόβῳ οἱ δέει οοα]υΐθθ6 υἱοί. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΌΕΝ. 

.} 

ως ἔτ᾽ ἂν σέβοι δέχαν ; 
δι...» » ΄ μήτ᾽ ἄναρχτον βίον 
΄ μήτε δεσποτούμενον 

ἂν. ὁ 

αἰνέσῃς. 

παντὶ μέσῳ τὸ χράτος 
Ἁ » ») 

ϑεὸς ὥπασεν, ἄλλ᾽ 
» μι ’ 

ἄλλᾳ δ᾽ ἐφορεύει. 
Ἂ» Κ 

ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω" 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις 
΄ [ὦ ΄ 

τέχος ὡς ἐτύμως, 

ἐχ δ᾽ ὑγιείας 

φρενῶν ὃ πᾶσι φίλος χαὶ 

πολύευχτος ὄλβος. 

απέϊϑέν. 8. ἐς τὸ πᾶν δέ σοι λέγω " 
Ἅ 

βωμὸν αἴδεσαι δέχας, 

μηδέ νιν 
7 ΝΑῚ ὅν 2 ἤ 

χέρδος ἰδὼν ἀϑέῳ 

ποδὶ λὰξ ἀτίσῃς" 545 

629. ἀλλὰ τῶν (τὸν Βορθογί.) ἠρέμα (]. μέτρια) τούτων ἐφαπτό- 

μαῤαυον παρόσον οἱ μὲν παντάπασι τυραννούμενοι καχῶς βιοῦσιν, οἱ δὲ 

ὄϑάρχνι πονηρῶς. 684. ἄλλα ἄλλως ἐφορᾷ ὃ ϑεός. (620) ἔσϑ᾽ 

ὅπῃ δέους. 586. σύντομον (61... δ87. ὕβριν γεννῶσα. οἱ γὰρ 
ΤΣ ας ϑείου καταφρονεῖν ὑβρέζουσι τοὺς ἀνϑρώπους. δ88. 
ο δ᾽ ὑγιείας φρενῶν: ἐκ τοῦ ὀρϑὰς ἔχειν φρένας. νόσον δὲ φρε- 

γῶν τὴν δυσσέβειάν φησιν, ὑγέειαν δὲ ἐξ ἧς ἂν εἴη τιμή" ἐξ ἐκεῖ 
νης δὲ ὕβρις. 641. χαϑολικῶς λέγω τὸ ἐπιφερόμενον 548 
τὴν δέχην. ' 

28, ἔτ᾽ ἂν « κα" (ογαγοσαὶ ἔτ᾽ ἂν) Μ ἔθει : . σέβει Μ. δ29. ἀνάρ- 
χετον ὙΥΊΘΒ6]οΥ. ὅ82. παντὲ Ῥαυν : ἅπαντι Μ. 8854. ἄλλ᾽ Χλλα 

{ 

ΣῊ" ἄλλα | ἄλλα Μ. δ᾽ ἔφ ἢ: δὲ Μ. ἐφορέει Μ, υ ἰπβογαΐ! πι. 
6. υσσεβίας ἢ: δυσσεβείασ Μ. ὅ89. φρενῶν ἴῃ ϑ50ΡΘΥ ΟΥ̓́Θ Υ͂ 

Γοιοῖὶ Μ. πᾶσιν Ἠρδίῃ. 
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μων μάταν παρηγορεῖ. 
Ν 2 

μηδέ τις χιχλησχέτω 

ξυμφορᾷ τετυμμένος, 

τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος " 

ὦ δίχα, 

ὦ ϑρόνοι τ᾽ ᾿Ερινύων. 

ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ 

ἢ τεχοῦσα νεοπαϑὴς 

ε 
᾽ 

οἶχτον οἰχτίσαιτ᾽, ἐπεί- 

δὴ πίτνει δόμος δέχας. 

απὲϊείν. 2. ἔσϑ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ, 

χαὶ φρενῶν ἐπίσχοπον 

δεῖ μένειν χαϑήμενον. 

ξυμφέρει 

σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 
᾽ Α . » ᾿ 

τίς δὲ μηδὲν ἐν φάει 
Α) , 

χαρδίαν ἀνατρέφων 

ἢ πόλις βροτός ϑ᾽ ὁμοί- 

510. παϑὼν δέ τις μάτην ἑαυτὸν παραμυϑεῖται (οΟΥΤ. ἰῃ παρα- 

μυϑεῖ τι) τῇ εἰς ἡμᾶς ἐλπίδι. ἤ, ἕκαστος δὲ τῶν φονέων παρηγορὴ- 

ϑήσεται. τλήμων γὰρ ὃ ἀναιδής" νἡ δ᾽ ὧδε τλήμωνε (ϑορδοοὶ. 

ΕἸοοίγ. 276). 511. ἡμᾶς δηλονότι (6}.). 518. ϑροῶν (61].)). 

516. ταῦτα ἀναιρούμενος πατὴρ ἢ μήτηρ ὑπὸ παιδός. δ)19. ἐπειδὴ 

παρόλωλε (ἐπειδήπερ ὄλωλε Ὑίοί.) τὸ δέώκαιον. 520. οὗ πανταχῇ 

τὸ δεινὸν ἀπεῖναι φρενῶν δεῖ. 524. ὥστε καϑήμενον ὑπὸ στένει 

σωφρονεῖν. ὡσεὶ ἔλεγεν ὑπὸ τῷ δέει. ἔστι δὲ ἀπ᾽ εὐϑείας τῆς τὸ 

στένος. 526. λαμπρότητι, ὀρϑότητι φρενῶν. 

510. τλάμων Ῥαὰν οὐ βοινθηκ (δὲ ἀοϊονῖς βοιθηκ, τίσ Ῥδανη: τλά- 

μων δέ τισ Μ. δ]148α. ὦ .. Σ Ῥμαν: ἰὼ... ἰὼ Μ-. 5δΙ]Ιῦ. ἐρικνύων 

(ν ογδϑιπι) Μ. δ205ᾳ. δεινὸν ἐγγὺς φρενῶν ὙΥΊΘΒΘ 6. 622. δεῖ 

μένειν ΔΠΟΠΥΤΗΙΒ δρυὰ ΠοΟΡΓΔΘΌΙΩ: δειμαίνει Μ 595. ἐν δέει Αὐγἃ- 

(05. φάει ΟΧ φόβῳ οἱ δέει οὐδ᾽ υΐδδο νἱἀοίυν. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

ως ἔτ᾽ ἂν σέβοι δέχαν ; 

μήτ᾽ ἄναρχτον βίον 

μήτε δεσποτούμενον 

αἰνέσῃς. 

παντὶ μέσῳ τὸ χράτος 

ϑεὸς ὥπασεν, ἄλλ᾽ 

ἄλλᾳ δ᾽ ἐφορεύει. 

ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω" 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις 

τέχος ὡς ἐτύμως, 

ἐχ δ᾽ ὑγιείας 

φρενῶν ὃ πᾶσι φίλος χαὶ 

πολύευχτος ὄλβος. 

αηέϊδέν. ὃ. ἐς τὸ πᾶν δέ σοι λέγω " 

βωμὸν αἴδεσαι δέχας, 

μηδέ νιν 

χέρδος ἰδὼν ἀϑέῳ 

ποδὲ λὰξ ἀτίσῃς" 545 

εἰ ἀλλὰ τῶν (τὸν Βοβογί.) ἠρέμα (]. μέτρια) τούτων ἐφαπτό- 

παρόν παρύσον οἱ μὲν παντάπασι τυραννούμενοι κακῶς βιοῦσιν, οὗ δὲ 

μος θα πονηρῶς. 684. ἄλλα ἄλλως ἐφορᾷ ὃ ϑεός. (620) ἔσϑ᾽ 

εν ἕέους. ὴ δ85. σύντομον (6].). 581. ὕβριν γεννῶσα. οἱ γὰρ 

μὴ ἀπὴΣ ἀφ ϑείου χαταφρονεῖν ὑβρέζουσι τοὺς ἀνθρώπους. 688. 

ρει γιείας γϑαναν; ἐκ τοῦ ὀρϑὰς ἔγειν φρένας. νόσον δὲ φρε- 

ὧν τὴν δυσσέβειάν φησιν, ὑγίειαν δὲ ἐξ ἧς ἂν εἴη τιμή" ἐξ ἐχεῖ 

νης δὲ ὕβρις. 541. ἐν χέλυ τὼ ἤ 
ἣν ἕων χκαϑολικῶς λέγω τὸ ἐπιφερόμενον. 548. 

628. ἔτ᾽ ἂν «κα α (ἰογαγογαὶ ἔτ᾽ ἃ εἰ , . ν) Μ. σέβει Μ. ρ- 
χετον ὙΥ̓ 656 Ιου. 82. παντὶ Ῥαὺυν : ἅπαντι Μ. δ89 πνουοα 

Ὗ , ᾿ ΘΙΙΔαον: ἄλλα [ ἄλλα Μ. δ᾽ ἔσ ἃ: δὲ Μ. ἐφορέει Μ, υ ἰπβογαϊξ πὶ. 

ὅ90. δυσσεβέας Ἰι: δυσσεβείασ Μ. ὥκ ὅ89. φρενῶν ἴῃ 50ΡΘΙΟΥΘΠΙ Υ' 
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ποινὰ γὰρ ἐπέσται. 

χύριον μένει τέλος. 

πρὸς τάδε τις τοχέων 

σέβας εὖ προτίων 

χαὶ ξενοτίμους 

δωμάτων ἐπιστροφὰς αἷ- 

δόμενός τις ἔστω. 

ἑχὼν δ᾽ ἀνάγχας ἄτερ 

δίκαιος ὧν οὐχ ἄνολβος ἔσται" 

πανώλεϑρος δ᾽ οὔποτ᾽ ἂν γένοιτο. 

τὸν ἀντίτολμον δὲ φαμὶ περαιβάδαν 

τὰ πολλὰ παντόφυρτ᾽ ἄνευ δίχας 

βιαίως ξὺν χρόνῳ χαϑήσειν 

λαῖφος ὅταν λάβῃ πόνος 

ϑραυομένας χεραίας. 

απίϊοίν. 4. χαλεῖ δ᾽ ἀχούοντας οὐ- 

δὲν ἐν μέσᾳ δυσπαλεῖ τε δίνᾳ" 

γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑερμῷ, 

τὸν οὔποτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ἰδὼν ἀμηχάνοις 

568. ὁ χωρὶς ἀνάγκης δέκαιος ὦν. "- 566. τὸν τὰ ΚΘ 

τοῖς εἰρημένοις τολμῶντα. ἀντὶ τοῦ τὸν ἄδιχον. -- παραβεβηχό 

5567. πάντοϑεν συνηγμένα. 5568. ἀπὸ τῶν χρτνο Φφοπν 

χῶς. ἀντὶ τοῦ ταπεινωθήσεται. 69. ὀένχία. μὰς Ὑρὴ 

ϑεούς. 568. γελᾷ, φησίν, ὃ δαίμων ἐπὶ τῷ ἀδίκως (ἀδίκῳ ἊΝ 

Ι6Υ, χαχὰ δὐᾶϊ: Ηδγαῃρ) πάσχοντι, τὸν μηδέποτε με ραθολαν φυδὰ 

τιμωρεῖσϑαι ἰδὼν ἐν μέσῃ τῇ δύῃ ὑπεξευγμένον χαὶ χαλινω ᾿ 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ λέπαδνον. 

548. τίσ Μ. 849. προντίων ([πογαὶ πρατίων) Μ. εἰὰ ὅνςς δ 

στροφὰς δωμάτων Ηφδίμ. δῦ. ἑχὼν δ᾽ ὙΥ ΘΒ 16: ἐχ τῶνδ ᾿ς Ὁ 

δ᾽ αἀάϊάϊι Ῥδυν. δδ6. ζτ διάβουρδι Τη. φαμὶ ἈΨῈΡ- " οὐ 

561. ἄγοντα πολλὰ Ο ΜΌΘ]]ογ. δίχας Ὀἰηᾶοτῖ: δίχησ Μ. εὸ μι μ 

ἀἰᾶϊ Αὐτοβοῖι. --- ϑυσπαλεῖ τε δίνᾳ Τυσποῦυβ: δυσπαλείται ν 

568. ϑερμῷ ἢ: ϑερμοεργῶι Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΈΕΝ. 

δύαις λαπαδνὸν οὐδ᾽ ὑπερϑέοντ᾽ ἄχραν" 

δι᾿ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

ἕρματι προσβαλὼν δίχας 

ὥλετ᾽ ἄχλαυστος, ᾷστος. 

χήρυσσε, χῇρυξ, χαὶ στρατὸν χατειργαϑοῦ, 

εἶτ᾽ οὖν διάτορος Τυρσηνιχὴ 

σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πληρουμένῃ, 

ὑπέρτυνον γήρυμα φαινέτω στρατῷ. 

πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου 

σιγᾶν ἀρήγει χαὶ μαϑεῖν ϑεσμοὺς ἐμοὺς 

πόλιν τε πᾶσαν εἰς τὸν αἰανῆ γρόνον 

χαὶ τόνδ᾽, ὅπως ἂν εὖ χαταγνωσϑῇ δέχῃ. 

ὅθ06. τὸν πολυχρόνιον δὲ ὄλβον ἑαυτοῦ προσχρούσας τῷ βραχεῖ 

(βράχει ΑὈΥΘ50}) τῆς δέκῃης ὥλετο. 669. (Ἰοραηίαῦ ἢδ66 ἴῃ 

ΒΕ ΠΙΠΟ ΤΠΔΡΡΊ6 Ρδρίηδ6 Υ. 542 -- 99 ΘΟὨ ΠΘη{15) χληρώσασα ᾿4ϑηνᾶ 

τοὺς ἀρίστους ἄγει διχάσοντας. καϑισάντων δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ 

στᾶσα χελεύει διὰ τῆς σάλπιγγος καὶ τοῦ κήρυκος σιωπὴν γενέσϑαι, 

ὡς μὴ ἀρχοῦντος μόνου τοῦ κήρυχος. ὅρα δὲ πῶς τὰ νέων ἔϑη 

ἀναχρονέζει. ἃ γὰρ νῦν γίνεται, ταῦτα τὴν ᾿Αϑηνᾶν εἰσήγαγε λέγου- 

σαν. ἐχρῶντο γὰρ τῇ σάλπιγγι ἀνείργειν τὸ πλῆϑος ϑέλοντες. --- 

χάτεχε, χώλυε. 5874. συμφέρει. δ1δ. διηνεκῆ" παρὰ τὸ (τοῦ 

τη}) αἰεί, δ76. τῶν Ἀρειοπαγιτῶν. --- (Ἰοσαμίαῦ Πᾶ6Ο ἴῃ ΒΙΠΙΠΊΟ 

ἸΏΔΙΩ. Ρ. Υ. 600 --- 46 οοπέϊποηί 8) ἐν περεχωρήματι (παραχορηγήματι 

ΘιηαοΥ) αὐτῷ εἰσιν οἱ Ἀρειοπαγῖται μηδαμοῦ διαλεγόμενοι. 

δθὅ. λαπαδνὸν Μυβρταγίαβ: λέπαδνον Μ. 08. ἄχλαυτος Ὠίη- 
ἀογί. ἄϊστοσ Μ (αἴστος ῬογΒοη). 5669. χατειργάϑου Ῥογβοη (χατειρ- 

γαϑοῦ Ὀϊπάογ): χατεργάϑου Μ. 
"Ἥ᾽ 

δ10. ἐιςτ᾽ Μ (ΒΌΡΘΓΒΟΥ. πὰ αἱ Υἱᾶθ- 
(17). οὖν ΘοΟΙροπαϊατη γοοΐβ οὐρανόν νἱάθίυν (οτί. εἰς οὐρανὸν δὲ). τυ- 
βεσηνιχὴ Μ. δ71. πληρουμένη (ἢ ἢπ8]} οΧ οὐ υἱ νἱᾶ. σογ7.) Μ. 

δ72. φαίνεται δηΐθ οοΥ. Μ. δ78. χληρουμένου ΒΌΓΡΘΒ. 516. τῶνδ᾽ 
5601. οἱ ἔμ, τούσδ᾽ Ηρττηδπη. διαγνωσδῇ ῬΑΙΟγ. δίχη ἔφ: δίχηι Μ. 
Ῥοβί δ76 βοῃὰπι ἔπθ86 Θχοίρθγθ νυἱἀθηΐυν νυ. 684---718. Υἱάᾶθ δὰ ν. 684. 
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δ Δ ΜΝ. δ 

ἄναξ Ἄπολλον, ὧν ἔχεις αὐτὸς χράτει. 
᾿ ἤ 

τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 
ΝΜ ν ἢ 

χαὶ μαρτυρήσων ἦλδον" ἔστι γὰρ δόμων 

[ῳ ᾿ Ἁ ἢ ». , 

ἱχέτης ὅδ᾽ ἁνὴρ καὶ δόμων ἐφεστιος 
ΓΙ ἂν" - ἃ» ,Ὶ 7 . 

ἐμῶν, φόνου δὲ τοῦδ᾽ ἐγὼ χαϑάρσιος 

; 3 δ... ΚΝ ς ν δ᾽ Χ, ω 

χαὶ ξυνδιχήσων αὐτὸς " αἰτία ἔχ 

“« ᾿ Ἁ ) οὟΥὍ Ξ 

τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φύνου. σὺ δ᾽ εἰσαγ 

Ἵ τ ἐπίστᾳ τήνδε χύρωσον δίχην. 
ὅπως τ᾽ ἐπίστᾳ τῇ ᾿ 

ε -»" “ὦ φλ ᾿ : . 

ὁμῶν ὁ μῦϑος, εἰσάγω ὁἐ τὴν δίχην 
- " - ἤ 

ὃ γὰρ διώχων πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων 

, 
ἃ Ο.ῃ᾿ " 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς πράγματος διδάσχαλος. 
ἥ ἈΝ» ῇ 

πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως. 

Ξ, ᾿ ἀμεί ὺὴς ἔπος ἐν μέρει τιϑείς. 
ἔπος δ᾽ ἀμείβου πρὸς ξ 

᾽ ᾽ εἰπὲ πρῶ ἐ χατέχτονας. τὴν μητέρ᾽ εἰπε προ τὴ ον 

0Ρ. ἔχτεινα" τούτου δ᾽ οὔτις ἀρνήσις πέλει. 

4} ἤ 

) ω έ πόλ- 
ὧν ἐ , δηλονότι μαντειῶν. παραφανέντος ὃ Α 

511. ὧν ἐκληρωϑης, θὴ μ ἹΡΡΝ κέρστα 

λωνος ταῦτά φησιν. 519. μαρτυρήσων ὅτι οὐχ ἐστιν ναγῆς 

», ’ 

ἐχάϑηρα γὰρ αὐτοόν. 

ἐν τῇ δέκῃ τῆς αἰτίας. 

ὃ ὧν (6].} 
στήριον. 586. ὃ κατηγορῶν (6!.). ; 

" Ἁ 

δι ὃς τὸ ἦν" ιε΄ γὰρ ἤσαν. 
τρεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸν χορόν᾽ ἐξ γὰρ ἤσαν. Ὀεξ ροδιερρμμβεθεῖνο 

ῥ τοριχῶς πυνϑάνονται. εἰ μὲν ὁμολογοέη, ἡπεύϑυνος ἐστ Ἐν 

ν Ξ Σ ᾿Αγιλλεὺς πρὸς τοὺς πρέσβεις" »τέ δὲ 

ἀρνοῖτο, ἐλεγχϑήσεται. καὶ ἄχι εὺς πρ Ν 

δ, Ἁ - : Ἂ, 

λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγεέρας Ἀτρείδης 3« διὰ γυναῖκα (Η οἵη ᾳ 

Ψ 

582. σύνδικοι λέγονται οἱς ἴσον μέτεστιν 

586. τῶν Ἐρωύων (6)}.). -- ὅρα τὸ ῥα 

588. τοῦτο οὐ πρὸς τὰς 

589 (ὑπηπιο 590). 

619. δημων ΘΟΥΤ. ἴῃ δόμων Μ, νόμῳ οἰΐπὶ 

ἀνὴρ Μ. δόμων ἰροὶς οχ δόμοσ Μ. 

584. τ᾽ 

618. τοῦδέ σοι Μ. 

ΒΟμαθίζΖ. 580. ἁνὴρ ῬΟΥΒΟΙ: 

583. τοῦ φόνου ΤΤΠΘΌΙΒ: τοῦδε φόνου Μ. 0 

ἐφέστιωσ Μ. 

εὐἱρίαπι ἴῃ Μ, ἴΐομι 5694, 600, 604. μ 

αὐάϊαϊ Ηθγτηδηῃ. 688. εὖ ῬΓδΘΒ 

608. ὅθι. ὃρ᾽ ρταρβοσίρίαμι ἐπ Μ,, ἰΐοτι δθδ, κα θ06, Ὁ ὦ Νβυμὸς 

ἔχα ἰῃ Μ, ἰίοπι ὅ99 ὅ96 ---99, 84. ᾿ 

--" τ 5690 οὐ Ευτὶδθ εὐἰθαῖι οὐ 5160 ἀοἰποθΡ8 οοἴοστὰ υϑαὰθ δὰ 

Υ͂ 610 ομοτίοα βίησυϊοβ σπογθαΐδϑ μαθυΐθθθ ρΡαϊδὶ ΥΥ̓͂ ΘΙ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

ΧΟ. ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 
0Ρ. οὐ χειμένῳ πω τόνδε χομπάζεις λόγον. 
ΧΟ. εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ᾽ ὅπως χατέχτανες. 

0Ρ. λέγω" ξιφουλχῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών. 
ΧΟ. πρὸς τοῦ δ᾽ ἐπείσϑης χαὶ τίνος βουλεύμασιν: 
0}. τοῖς τοῦδε ϑεσφάτοισι" μαρτυρεῖ δέ μοι. 
ΧΟ. ὃ μάντις ἐξηγεῖτό σοι μητροχτονεῖν; 
0Ρ. καὶ δεῦρό γ᾽ ἀεὶ τὴν τύγην οὐ μέμφομαι. 
ΧΟ. ἀλλ᾽ εἴ σε μάρφει φῆφος, ἄλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 
0Ρ. πέποιϑ᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐχ τάφου πέμπει πατήρ. 
ΧΟ. νεχροῖσέ νυν πέπεισϑι μητέρα χτανών. 
0Ρ. δυοῖν γὰρ εἶχε προσβολὰς μιασμάτοιν. 
ΧΟ. πῶς δῇ; δίδαξον τοὺς διχάζοντας τάδε. 

0}, ἀνδροχτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν χατέχτανεν. 
ΧΟ. τοιγὰρ σὺ μὲν ζῆς, ἣ δ᾽ ἐλευϑέρα φόνῳ. 

ὅ92. ἐμπέπτωκας (ἕν πέπτωκας ὙἾ 611}). ἣ μεταφορὰ δέ ἐστιν 
ἀπὸ τῶν παλαιόντων, οἷ ἐπὶ τοῖς τρισὶ πτώμασιν ὁρίζουσι τὴν ἧτταν. 
96. πλανᾶται. αἱ μὲν γὰρ τὴν αἰτέαν τοῦ φόνου πυνϑάνονται, ὃ δὲ 
πρὸς τὸ πῶς, ξίφει, φησίν" ὡς τὸ »μὴ δι᾽ ἐμὴν ἰότητακ (Ηοῃι. 0 
41). 599. τὸ ἀεὶ ἐπὶ τοῦ ἕως τάττουσιν Ἀττικοὶ πολλάχις. »δεῦρο 
μέν μοι τόνδ᾽ αἰεὶ τείνει λόγονκα (εἴν. Αἄ68ρ. 148 Ν.). --- ἕως δεῦρο. 
-- τὴν πρᾶξιν. 600. ἀντὲ τοῦ ἴσως (61].). 601. ὡς ὑμῖν (μᾶς 
Ηθγπ).) ἔπεμψεν ἣ μήτηρ, οὕτω βοηϑοὺς κἀμοὶ πέμφει ὃ πατήρ. 
6008. συντυχέας (61].). 604. πανούργως φασί, μὴ ἡμᾶς δίδασχε, 
ἀλλὰ τοὺς δικαστάς. 60. ἐμὲ κἀκεῖνον ἠδέκησεν. 606. πῶς 
οὖν λέγεις ὅτι ἠδέκησέ με; πῶς δὲ Ἀγαμέμνονα, ὅπου ἀπέϑανεν δι᾽ 
αὐτήν (αὐτόν Τὐπποοά). 

ὅ99. αἱἰεὲ ΤΌΣΠΘΡΙΒ. 601]. πέμψει ὁχ 56}:0]. ϑοδ ρον. 602. ξτ 
ἸῺ Ιηᾶγ9. Μ. νῦν Μ. πέπισϑε (ν6] πέποισϑιε) βουῖδὲ γὰϊὲ γοίίβοι. ΟἿ. 
αΠΡοτ ἴῃ ΒΙΒΟΒΘΙΪ Αοἱ, 5006. ΡΒ1]1010]. 1,5. νοὶ]. Π Ρ. 880. 608. δοι- 
οἷν ΘΟΥΤ, ἴῃ δυοῖν Μ, ἴογί. δισσοῖν. μιασμάτοιν ΕἸΠΊΒΙΘΥ : μιασμάτων Μ. 
θ06. τέ γάρ; Ἠοτδηη. φόνῳ ϑομαυρί: φόνου Μ. 
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0Ρ. τί δ᾽ οὐχ ἐχείνην ζῶσαν ἤλαυνες φὺυ ἢ" 
ἡ 1 

ΧΟ. οὐχ ἦν ὅμαιμος φωτὸς ὃν χατέχτανεν. 

0Ρ. ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι; 

ΧΟ. πῶς γάρ σ᾽ ἔϑρεφεν ἐντός, ὦ μιαιφόνε, 

᾿ - , Ἀ μὰ , 

ζώνης; ἀπεύχῃ μητρὸς αἷμα φίλτατον: 

0Ρ. ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 

ν 
Ὑ Ἁ δ , 

Ἄπολλον, εἴ σφε σὺν θ(χῇ χατέχτανον. 

δρᾶσαι γὰρ ὥσπερ ἐστὶν οὐχ ἀρνούμεϑα" 

) κι.» ᾽ Ψ ᾿ αν -- 

ἀλλ᾽ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῇ σῇ ΦῥΡ 

δοχεῖ τόδ᾽ αἷμα χρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

4Π. λέξω πρὸς ὑμᾶς τόνδ᾽ ᾿Αϑηναίας μέγαν 

ϑεσμὸν διχαίως, μάντις ὧν δ᾽ οὐ φεύσομαι. 

μαντιχοῖσιν ἐν ϑρόνοις, 
ἥ 

οὺ πόλεως πέρι; 

ενὶ 

οὐπώποτ᾽ εἶπον 

οὐχ ἀνδρός, οὐ γυναιχός, 

ὃ μὴ κελεύσει Ζεὺς ᾿θλυμπίων πατήρ. 
σ 

’ 
- 

ὅσον σϑένει, μαϑεῖν, 
τὸ μὲν δίχαιον τοῦϑ᾽, 

᾿ ἐπισπέσϑαι πατρός " 
βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὄμμ 

ὅρχος γὰρ οὔτι Ζηνὸς ἰσχύει πλέον. 
᾽ 

’ Υ ἣΝ 
. Ῥν 

λέγεις σύ, τόνδε χρησμὸν ὥπασε, 62 

χο. Ζεύς, ὡς 

εἰ τέϑνηκεν, τούτου αἰτία εἶ σύ, πῶς ἂν ἐδέωκες (ἰ. 

ε οὐδὲ ἀποθανοῦσα διὰ τὴν σὴν αἰτίαν 

μητρί. 611. ἀπαρνῇ. 
607. οὐχ, 

ἐπεὶ οὐ ζῶσαν ἐδίωχες), ὥστ 

ἀπέϑανεν. 609. ἐγὼ οὖν ὅμαιμός εἶμι τῇ 

612. ὡς ἀπορῶν τῆς ἀποκρίσεως. ἐπεὶ γὰρ ἦλϑεν εἰς τὴν διάκρισιν 

τοῦ δικαίως ἢ μὴ ἀνῃρηκέναι τὴν μητέρα, ἐπὶ τὸν συμβουλεύσαντα 

ϑεὸν καταφεύγει. τραγικὸν οὖν καὶ τρέπον (πρέπον Υίοί.), ὁμοειδές 

τε τὸ πάντα λέγεν. 618. τὸν Ἀρεοπαγιτικό. 621. ὥστε ἐμοὶ 

μὲν Ζεύς, ἐγὼ δὲ τούτῳ προσέταξα. οὐκ ἄνευ Διὸς οὖν τὸ γενό- 

μενον. 622. ἀντὶ τοῦ, μάϑε ὦ βουλή. 628. χελεύω δὲ ὑμᾶς 

πεισϑῆναι τῇ βουλῇ τοῦ Διός. 

τὸ 

611. φιλτάτου Μ, φίλτατον τὰ. 616. φεύγω τόδ᾽ αἷμα ΥΥ οἰάπογ. 

618. ὧν δ᾽ ΟΔΕΙΟΥ: δ᾽ ὧν Μ. φεύδομαι ὙΥγο]]. 

ταϑῆπ, ᾿χέλευσε ῬΟΙΒΟΠ. 

621. χελεύσαι ἘοΓ- 

623, βουλῇ Τυτηθῦυβ: βουλὴ ΝΜ. ὅμμ᾽ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

άζειν ᾿θρέστῃ τῷ ὲ " μ θρέστῃ τῷδε τὸν πατρὸς φόνον 
άξαντ ; ᾽ ρ α μητρὸς μηδαμοῦ τιμὰς νέμειν ; 

οὐ γώρ τι ταὐτὸν ἀνδ μολον : ν ἄνδρα γενναῖον ϑανεῖν 
τ ὁτοις σχήπτροισι τιμαλφούμενον 

χαὶ ταῦ ὲ 7 ' μὸν πρὸς γυναιχός, οὔτι ϑουρίοις 
τόξοις ἑχηβόλο ὥστ᾽ ᾿. βραδο σιν, ὥστ᾽ ᾿Δμαζόνος, 

΄ ες ὡς ἀχούσῃ, Παλλὰς οἵ τ᾽ ἐφήμενοι 
ἥφῳ διαιρεῖν τοῦδ ΐ ε πράγματ. : 

ἀπὸ στρατείας γά ᾿ ἐνούσας αἱ μα δια τς ς γάρ νιν ἠμπολῃχότα 
π , βαρ: εἴστ᾽ ἀμείνον᾽ εὔφροσιν δεδεγμένη 

0 ὥντι ἡ ) ρ. ἰτῇ περῶντι λουτρὰ χἀπὶ τέρματι 
ᾶ , ψ' ρος περεσχήνωσεν, ἐν δ᾽ ἀτέρμυνι 

χόπ 4 ) Ῥ ϑϑν πεδήσασ᾽ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ 
ἀν λ ἢ ς ΄“- , : ρὸς μὲν ὃμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 
τοῦ ξ " ; παντοθερυδον τὸν στρατηλάτου νεῶν 
ταύ " ' ι τὴν τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχϑῇ λεώς 
ὅσπ' Ξ δὲ ω ερ τέταχται τήνδε χυρῶσαι δέχην 

Δ. πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μό Σ σῷ, βεὶενόὶς. μᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ 
ἡτὸς ἔδησε ζ ᾿ Αἱ πατέρα πρεσβύ Ἵ τὴν Κρόνον. 

6217. ἐχδικήσαντα (6... 629 Ξ ἐ βῤθιμροὐευ ρου νον . συνεχὲς τὸ ὄνομα παρ’ Αἰσχύ 
πρβίιχτος. ρβπειρν Ἐπέχαρμος. : 685. ΠΩΣ ξένω μαύρ, 
πὴ ποδὶ τ ἈΝ “886. πυέλῳ, τῇ ὡς σορῷ αὐτῷ δυϑιςςς 
τανε μθθυρα γαε γὰρ αὗται. --- τῶν λουτρῶν δῆλον ὅτι (61. 
ΝΕΣἢ ὩΣ ὩΣ ἫΝ (ας Βοκ Ιθπηπηδίϊβ ἴῃ 604.) πρὸς (. 6. τὸ χ 
εδίδα κδυτας φὴν ἩρΝ ΜΩΝ καὶ τὴν συζυγίαν τοῦ ῥήματος. --- 
τ 541. τὴν Κλυταιμήστραν (61].). --- οὗ ΓΒΕ, [ 

οὖν (σύ ῬΙ6Υ), πατέρα προτιμᾷ μητρὸς ὃ Ζεύς. ᾽ 

626. τῶ ΝΜ. τῶ 
, Ἰηυσί, ἴῃ τὸν Ιὴ 629 

. . τιμαλφου- 

μένων Μ. τ ᾿ 

686. βνεπόυοαα ὑηπενα
 Ἐν ΟΡ, ἀποστρατείᾶσ Μ. νιν Ῥο 

οανὶς Βομυϊθίζ Ἷ Ἄν οἱ ἀμείνον. Ῥοϑὲ Βυηὸ ν Ἰῶν ὁπ: μὲν Μ. 

2 
᾽ 

᾿ 

ἣν ὍΠ . δ΄ 

σχήνωσεν ἃ. δα 6. δροέτη Μ. ἐδγ. κόραν οὐδὲν 
παρ ἰπαϊ 

Ῥυΐοσθ ἢ οχ εἰ Μ . Τοῦ, δαιδαλτῷ (εἴν. Α΄. 120). 64] . παρε- 

οὐῆκο. 644. ἔδησε (ἡ ἰῃ τὰ5.) Μ.. . ϑηχϑῆ, ἴαοῖο 
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πῶς ταῦτα τούτοις οὐχ ἐναντίως λέγεις : 

ὑμᾶς δ᾽ ἀχούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ὦ παντομισῆ χνώδαλα, στύγη ϑεῶν, 

πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄχος 

χαὶ χάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος " 

, Ἁ ) ν᾿ Ὰ Ψ » » 7 Ι 

ἀνδρὸς ὃ ἐπειδὰν αἷμ᾽ ἀνασπάσῃ χόνις 

ἅπαξ ϑανόντος. οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. 

τούτων ἐπῳδὰς οὐχ ἐποίησεν πα ) 
" 7 ͵ τῇ ρ 

ἄλλα πάντ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω 
οὑμός, τὰ δ᾽ 

στρέφων τίϑησιν οὐδὲν ἀσϑμαίνων μένει. 

-" ᾿ » ’ -Ὁ ἃ 6 Ὁ “- Ω " 

πως γάρ το φεύγειν τουὸὺ ὑπερόθιχεις ὑρᾶ 

τὸ μητρὸς αἷμ᾽ 

ἔπειτ᾽ ἐν Ἄργει δώματ᾽ οἰχήσει πατρός; 

ποίοισι βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις ; 

ποία δὲ χέρνιῴ φρατέρων προσδέξεται; 

χαὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάϑ᾽ ὡς ὀρϑῶς ἐρῶ. 

οὐχ ἔστι μήτηρ ἣ χεχλημένου τέχνου 

τοχεύς, τροφὸς δὲ χύματος νεοσπόρου᾽ 

τίχτει δ᾽ ὁ ϑρῴσχων, ἣ δ᾽ ἅπερ ξένῳ ξένη 

ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάφῃ ϑεός. 

τεχμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 

ὅμαιμον ἐχγέας πέδοι, 

60 

645. οὗ τὸν Δία προέϑετο καχῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ τὸν Ἀπόλλωνα 

646. ὦ χριταί. θὅδ. ἐκ 

την εἰ γὰρ τὸν φονέα 

έστης φονεύσας ἐλευ- 

662. κυή- 

ὡς φευσάμενον βούλεται ἐλέγξαι. 

τῆς Ἀπόλλωνος ἀπολογίας καταχρένουσιν Ὀρέσ 

ε τὸν φόνον ἀνακαλέσασϑαι, πῶς Ὄρ 

- σκόπει πῶς δικαιοῖς Ὀρέστην φεύγειν. 

--- ὡς παρακαταϑήκην. 

οὐχ οἷόν τ 

ϑερωϑθήσεται: 

ματος. 668. ὃ σπερμαίνων. 

παϊδασ Μ. λύσειας Ὀϊπάοτί, πέδαι .. λυϑεῖεν 

668. ἄνω τε ἀΐᾳ: ἄνω Μ. θῦ4. οὐδὲν 

ἀσϑμαίνων ἴ ᾳ: οὐδ᾽ ἐν ἀσϑμαίνω Μ. 6686. πέδοι Ὀϊπάοτῖ: πέδωι Μ. 

669. χέρνιφ᾽ Μ. προσδέξεται ἃ ἴ  Ἀ: προσδέξαιτε Μ. 668, ϑρώσχων 

Μ. 664. ἰῃ πᾶ. ζτ- Μ. Ἐοτί. αἷσι. 

θ48. πέδασ ἰδοῦ ΟΧ 

1}. θῦῶ. ἐποίησε Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΈΕ. 

πρὸς, κα μὲν ἂν γένοιτ᾽ ἄνευ μητρός" πέλας 
ἈΡῸΣ πάρεστι παῖς ᾿Θλυμπίου Διός, 
οὐδ᾽ ἐν σχότοισι νηδύος τεϑραμμένη, 
ἀλλ᾽ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέχοι ϑεός. 

κα δέ, Παλλάς, τἄλλα ὃ’ ὡς ἐπίσταμαι 
"ἢ σὸν πόλισμα χαὶ στρατὸν τεύξω μέγαν 
χαὶ τόνδ᾽ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐφέστιον : 
ὅνῶν γένοιτο πιστὸς εἰς τὸ πᾶν οὐκ 
χαὶ τόνδ᾽ ἐπιχτήσαιο σύμμαχον, ϑεά ' 
.- τοὺς ἔπειτα, χαὶ τάδὲ ἀἰιϑῶς ΜΞ 

ρΡεν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους. 
ἤδη χελεύω τούσδ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 
φῆφον δικαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων. 

ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται βέλος" 

Ἄνα δ᾽ ἀχοῦσαι πῶς ἀγὼν χριϑήσεται. 
ι τ γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιϑεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ; ἠ 
ἡχούσαϑ᾽ ὧν ἠχούσατ᾽, ἐν δὲ χαρδίᾳ 
ῥῆρον φέροντες ὅρχον αἰδεῖσϑε, δέδος 

. χλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμόν, ᾿ἀττιχὸς λεώς 
πρώτας δίχας χρίνοντες αἵματος ἜΣ 
ἔσται δὲ χαὶ τὸ λοιπὸν Αϊγέως στρατῷ 

. βύϑυχ οτος ι 6ἴο. ὦ Παλλάς. --- ὅσον δύναμα. Β618. 
κως μῶν ! βηνγύνους. ' 617. ὃ δοκιμάζεται. 681. τέ 
Μω ταῦτ: Ἐΐ ὑμῶν οὐχ ὑπομενῶ; 685. (Ἰορσπιηΐαῦ ἢδ66 
σε ἐν - ̓  ε Υ. 961- 88 -Θομ Βῃοπ5) ὅτε (ἰ. 6. σημεέωσαι 

ρέστῃ γέγονεν δέκῃ ἐν τῷ Ἀρείῳ πάγῳ. 

Ρ ἀπῦδον ὦ ἰδευν ἐν ἐπτυγεοι ἱπαϊοανὶ ΒΟΥ. 678. γρόνον Μ, ονὶ 
δε με τοῦδ τρρυρύνα ᾿- 676. τὰ πιστὰ ἴρ: τ᾽ ἄπιστα Μ. : 68] “ 
Δ ΉΝ  Υἱ θα οὐ ἀποάθοίτη ἀϊδέϊομα 679 --- 7388. ἀποάροίτη ἵν: 

ῬδρΙ ΔΥῸ ΘΟΠΡΤΊΘΓΘ. 082. 41]. ΚΚαγβίθῃ: οδοσὶ ἐς 

ΡῬΓΔΘΗ͂χα ἰῃ Μ 688. αἱ ε 
: ι . αἰδεῖσϑαι Μ. θ84.-- 

Κι (δὰ Δγένε ἴε᾿: ἀνέ Μ' ὦ ΡΤ ΤΡ ΤῊΝ 
ἈΑἌΒΟΒΥ]υς εἀ, ὙΥεοκΙ εἰ. ; 

29 



ἈΒΒΟΗΥΠ 

αἰεὶ δ᾽ ἑχάστων τοῦτο βουλευτήριον" 

πάγον δ᾽ ἄρειον τόνδ᾽ ᾿Αμαζόνων ἕδραν 

ὅτ᾽ ἦλϑον θησέως χατὰ φϑόνον ἡ ν᾿ 

σχηνάς ὃ΄, 
χαὶ πόλιν νεύπτολιν 

στρατηλατοῦσαι, 
) ιᾳ ἢ 3 ν 

ῇ 

τήνδ᾽ ὑφίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε; 

Ἄρει δ᾽ ἔϑυον, ἔνϑεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος 

πέτρα πάγος τ᾽ Ἄρειος. ἐν δὲ τῷ σέβας 

ἀστῶν, φόβος τε συγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν 

μ ᾽ Ὁ" Ὕ Ν 3 , ἤ “- 

σχήσει τόδ᾽ ἡμαρ καὶ χατ εὐφρόνην ὁμῶς, 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾿πικαινόντων νόμους. 

χαχαῖς ἐπιρροαῖσι βορβύρῳ ϑ᾽ ὕδωρ 

᾿ ἢ ". ὦν “.... ῇ 

λαμπρὸν μιαίνων οὔποϑ᾽ εὑρήσεις ποτὸν. 

τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 

ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν. 

χαὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 

τίς γὰρ δεδοιχὼς μηδὲν ἔνδιχος βροτῶν; 

τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίχως σέβας, 

ἔρυμά τε χώρας χαὶ πόλεως σωτήριον 

ν Ψ Ἁ Ὕ ν " ’ » 

ἔχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις ἀνϑρώπων ἔχει 

οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις. 

χερδῶν ἄϑιχτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, ὀξύϑυμον, εὑδόντων ὕπερ 

690. τὸν Ἄρειον πάγον" ἐν αὐτῷ γὰρ ἐστρατο- 
689. μῆνιν. 

698. ὃ δέ ἀντὶ 

πέδευσαν. --- (692) ὅϑεν ᾿ἄρειος πάγος ἐκλήϑη. 

τοῦ γάρ. 700. συμβουλεύω τοῖς ἐμοῖς πολίταις δημοκρᾳτεῖσϑαι 

μέν, ὑπὸ φόβον δὲ μὴ εἶναι. ἴ08. ὑπὲρ τῶν ἀποϑανόντων τιμωρόν. 

681. ἀσυνδέχαστον ΚιγΟΒΒΟΙΣ, πιϑὶὶπὶ ἀνενδέχαστον. 688. Ἄρειον 

ΔὉ δος Ἰοοο δ] 1Θπυτῃ ταᾶϊοανὶι Ο ΜΌΘΙΙοΓ. ἀμαζόνων (ω οοττοοίαμι ΘΧ 

α αἱ τἱδοίατ) Μ. 690. πόλει ΟτΘΙΙ. 696. τό τ᾽ ατοίαβ, τη} 11 

696. ᾿πιχαινούντων ΒΘ ρΡΒδηα8, ᾽πιχραινόντων γΑΚο- 

699. μήτε Ὁ ἢ 6: μὴδὲ ΜΝ. 700. σε- 

06. Σχύϑαισιν ᾿: σχύϑηισιν Μ. 108. 
πέδ᾽-. --- ὅμωσ Μ. 

βοϊ]ᾶ. ὀἜὀμουσ Μ, νόμουσ Τὰ. 

ϑεν Μ, σέβειν ἴπ ΤηδΙβ. ΠΙ. 

εὑδότων Μ, ν ἰπβοΙαϊ! πὶ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

2 ἐ Ἁ ’ νι ’ γρηγορὸς φρούρημα γῆς χαϑίσταμαι. 
ταύτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίνεσιν 

-" . ᾿ ’ ) ἀστοῖσιν εἰς τὸ λοιπόν. ὀρϑοῦσϑαι δὲ γρὴ 
Ἁ - » Ἁ τ: ψῆφον αἴρειν, καὶ διαγνῶναι δίχῃην 

αἰδουμένους τὸν ὅρχον. εἴρηται λόγος 
.Ὶ Ἁ ἶ Ω - , ξ καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν γϑονὸς 

ξύμβουλός εἶμε μηδαμῶς ἀτιμάσαι 

χἄ ) ) : γωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμούς τε χαὶ Διὸς 

ταρβεῖ λεύ ἐμ αν" χελεύω μηδ᾽ ἀχαρπώτους χτίσαι. 
ἃ ᾽, Ἁ ᾿ αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις 
μαντεῖα, δ᾽ οὐχέϑ᾽ ἁγνὰ ἡσῃ νέ δηρὸν : γνὰ μαντεύσῃ νέμων. 

Ζ ἡ χαὶ πατῇρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
ἤ πρωτοχτόνοισι προστροπαῖς ᾿Ϊξίονος: 

λέγεις" ἐγὼ δὲ μὴ ῦ 7 ᾿ ς᾽ ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίχης 
βαρεῖα γώρᾳ τῇδ᾽ ὁμιλῇ ΐ -ς ρᾳ τῇδ᾽ ὁμιλήσω πάλιν. 

εις ἢ Ἵ ᾿ δε ν τε τοῖς νέοισι χαὶ παλαιτέροις 

ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σύ" νιχήύσω δ᾽ ἐγώ 
ΧΟ. τοιαῦτ᾽ ἔ ᾿ ΟΜΕΣ ἔδρασας χαὶ Φέρητος ἐν δόμοις" 

’ »Μ Ἂ Ποέρας ἔπεισας ἀφϑέτους ϑεῖναι βροτούς 
» Ἵ Ἂ 5 Π . οὔχουν δίχαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν 

ἄλλ ΐ ὕ , ἊΝ ὡς τε πάντως γῶτε δεόμενος τύχοι; 

. σύ τοι παλαιὰς διανομὰς χαταφϑίσας 
» 0 ᾽ [3 ἱνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεάς. 

. σύ τοι τάχ᾽ οὐχ ἔ, ἧς δί ἔγο εὐ» χ υὲ γουσα τῆς δίχης τέλος 
μῇ τὸν ἰὸν οὐδὲν ἐγϑροῖσιν βαρόν 

121. καϑά ὲ ἢ ρας τὸν πρωτομυσῇ ᾿Ἰξίονα, 128. ἐπ᾿ ἀπειλὰς τρέ 
πονται ἀφεῖσαι τὴν δικακολογέ ᾿ ; : γίαν. 788. ἐχβάλλεις 
ἐν δυναμένη (δυναμένην Ῥ416γ) βλάφαι τοὺς ἐεπωῖος 55 

728. οὐχοῦν ΜΝ ν 
; . 29. πάντωσ (ωὡσ 'ῃ τ.) Μ. γ᾽ ὥ 

μᾶς 8080]. Ἐπωγ. ΑἸΟ. 12: δαέμονασ Μ. Υ 738 ΤΟΝ θα, ον τὸ . Ἷ ᾿ 

90Ὲ 



ΔἈΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

᾿ς ἐπεὶ χαϑιππάζῃ με πρεσβῦτιν νέος, 

δίχης γενέσϑαι τῆσδ᾽ ἐπήχοος μένω, 

ὡς ἀμφίβουλος οὖσα ϑυμοῦσϑαι ὍΝ 

,. ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον, λοισϑέαν χρῖναι πέν' 

φῆφον δ᾽ Ὀρέστῃ τήνδ᾽ ἮΦ εἰρορμμθώβμην 

μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ νον, Ϊ 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 

ἅπαντι ϑυμῷ, χάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 

οὕτω γυναιχὺς οὗ προτιμήσω μόρον 

ἄνδρα χτανούσης δωμάτων ἐπίσχοπον. 

νικᾷ δ᾽ ᾿θρέστης, χἂν ἰσόφηφος “ΡΥ. 

ἐχβάλλεϑ᾽ ὡς τάχιστα τευχέων πέδονς 

ὅσοις δικαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 

0Ρ. ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον, πῶς ἀγὼν χριϑήσεται; 

ΧΟ. ὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἀρ᾽ ὁρᾷς τῦδε; 

0Ρ. νῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἢ Ψϑος βέπην. 

ΧΟ. ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς μέμαν. 

4Π. πεμπάζετ᾽ ὀρϑῶς ἐχβολὰς νυ», ξένοι, 

τὸ μὴ ἀδιχεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει. 

784. κατατρέχεις (61). 186. ἀμφιβάλλουσα ρεηδας ἐ
ν 

γὰρ ἐν ἀμφιβόλῳ ἔχω τὸ ὀργίζεσϑαι. 188. ἐγὼ προσ ἀροϑ: ᾿ 

ἐσχάτην φῆφον, ἢ ὅτι, ἂν (ὗἧ. ὅταν Ηθττι.) ἔσαι γένωνται, " ᾷ ᾿ 

χκατηγορούμενος. 746. (Ἰοσππίαν πᾶθ0 1 ἀρυιδντοδες Ψ, ΕἾΝ 

γ. 141 ἱποίρίοπ 5) ὁ ἀριϑμὸς τῶν Ἀροοπάγετῶν λ ν εχ ὃ ᾿ μρμ 

νοὶ οοά., ν΄ Ῥεί) χαὶ εἷς. 149. νῦν μοι ζωὴ ἢ εὐρμᾳ Ἂ μὴ 

750. ἢ τὰς πρώην ἔχειν τιμάς. 62. διαχρίσει τῶν λευχῶ 

μελαινῶν. 

η84. νέουσ (ποτα νέοισ) Μ. 736. ἀμφίβουλος ΤΟΣΠΘΌυΒ: ἀμ- 

᾿ ἄβον. πὶ, 749. 760 π0}18 

[ Ἴ48. εὖὸ δηΐθ φδιδοταρμυπι δάβοῦ. Πὶ; Ἷ 

νανλξσολθεν τ ποία ἰὰ Μ (149. 0}. αἀάϊαϊε ΑὈΓΘΒΟΒ). 149. πο ὡΝ 

ΜΝ ἤδ0. τιμὰς ἔχειν ῬΔΙΟΥ. Ἴ51. ΑΠ. Υἱοϊοτιαδ: Ρ 

στλρηυ8 ργδοῆχϑ ἴῃ Ν. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

γνώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα, 

βαλοῦσά τ᾽ οἶχον ψῆφος ὥρϑωσεν μία. 

. ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐχπέφευγεν αἵματος δίχην" 

ἴσον γάρ ἐστι τἀρίϑμημα τῶν πάλων. 

, ὦ Παλλάς, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 

γαίας πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι 

χατῴχισάς με" χαί τις “Ελλήνων ἐρεῖ, 

Ἀργεῖος ἁνὴρ αὖϑις ἔν τε γρήμασιν 

οἰχεῖ πατρῴοις, Παλλάδος χαὶ Λοξίου 

ἕχατι χαὶ τοῦ πάντα χραίνοντος τρίτου 

σωτῆρος, ὃς πατρῷον αἰδεσϑεὶς μόρον 

σῴζει με μητρὸς τάσδε συνδίχους ὁρῶν. 

ἐγὼ δὲ γώρᾳ τῇδε χαὶ τῷ σῷ στρατῷ 

τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρῃ χρόνον 

ὁρχωμοτήσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους 

μήτοι τιν᾽ ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην γϑονὸς 

ἐλϑδόντ᾽ ἐποίσειν εὖ χεχασμένον δόρυ. 

αὑτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε 

τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν δὁρχώματα 

ἀμηχάνοισι πράξομεν δυσπραξίαις 

168. γνώμης, ἀντὶ τοῦ ψήφου. ὃ τρόπος συνεχδοχή, ἀπὸ τοῦ 
προηγουμένου τὸ ἀκόλουϑον' τὸν γὰρ μέλλοντα βάλλειν φῆφον δεῖ 
πρῶτον ἐν γνώμῃ γενέσϑαι. 764. ἣ φῆφος δὲ βαλεῖν τε καὶ ὁρ- 
ϑῶσαι οἶκον δύναται... 56. χἂν ἔσαε δὲ γένωνται αἱ φῆφοε, ὃ 
χατηγορούμενος νικᾷ. 7608. τοῦ Διός. 704, τὰς συνηγόρους 
Εὐμενίδας. 768. ἄρχοντα, χυβερνήτην. 712. τιμωρησόμεϑα. 

7108. γένεται Μ. 784. παροῦσα ἨοΒ5. δῦ. ὅδ᾽ ἔσ: ὅγ᾽ Μ. 
161. σώσα Μ, σώσασα (ΟΥ̓. τη. 758. γαίας Ὠϊπαοτῖ: χαὲ γῆσ Μ. 
100. ἀνὴρ Μ. 704. σώζει Μ. 1608. τίν᾽ Μ. 771. παρῳ- 
βαίνουσι ογᾶ80 α ΝΜ... 711584ᾳ. ἴοτί. τὸν .. παρβαίνοντα. . ἀμηχά- 
νοις ταράξομεν γ6] ροίϊι8 ἀμηχάνοισι ϑράξομεν. 712. ἀμηχάνοισε 
ἔρ: ἀμηχάνοισ Μ. 



ἈἘΒΒΟΗΥΙΙ 

ὁδοὺς ἀϑύμους καὶ παρόρνιϑας πόρους 

τιϑέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος" 

ὀρϑουμένων δὲ χαὶ πόλιν τὴν Παλλάδος 

τιμῶσιν ἀεὶ τήνδε συμμάχῳ δορὶ 

αὐτοῖσιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι. 

χαὶ χαῖρε, χαὶ σὺ χαὶ πολισσοῦχος λεὼς 

πάλαισμ᾽ ἄφυχτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις, 

σωτήριόν τε χαὶ δορὸς νιχῃφόρον. 

ἰὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε χἀχ γερῶν εἵλεσϑέ μου. 

ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἣ τάλαινα βαρύχοτος 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενϑῆ 

μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 

χϑονὶ ἄφορον " ἐχ δὲ τοῦ 

λειγὴν ἄφυλλος, ἄτεχνος, 

ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 

βροτοφϑόρους χηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

στενάζω; τί ῥέξω: 

γένωμαι δυσοίστα 

718. ἀπαισίους (6!].). ἸἼ5. γεννωμένων (1. γενομένων). 

119. τὴν ἐμὴν ἐπικουρίαν. 86. ἐσοπενϑῇ, ὅμοια δρῶντα οἷς πέ- 

πονϑα (6!.). 86. μεϑεῖσα: ἀντὶ τοῦ μεϑήσω, μετοχὴ ἀντὶ ῥή- 

ματος" ὡς τὸ »καρπῷ βριϑομένη« (Ηοπι. θ 801) ἀντὲ τοῦ βρίϑεται. 

σταλαγμὸν δὲ τὴν κατὰ βραχὺ φϑοράν. 781. τὸν εἰς τὴν γῆν 

φερόμενον (6!.). 788. φέλωσις (6}.). -- ἄκαρπος (6].). 189. 

τοῦτο διὰ μέσου ὀλοφυρόμενα: ἀναφωνοῦσιν. -- ὃ λιχήν. 192. λεί- 

πει ὃ ἤ διαζευχτικός" ἢ τέ γένωμαι. 

710. αἱεὶ α. 82. χὰχ ἴῃ ογαβϑὶβ Μ υϑὶ ρούϊιβ πὶ. εἵλεσϑές Μ. 

Ῥοβὲ 782 γούβαπι ἱπίογοὶ 886 τηοπαῖὶὶ ΑΡτγοβοῖ. Οἷν. 820 8α. 181. χϑο- 

νιαφόρον Μ. 188. λιχὴν Μ. Ἴ00. βαλεῖ Τυγπθθαϑ: βαλεῖν Μ. 

Ἴ9254ᾳ. δυσοίστα ΟΜ 6]16Γ: δύσοιστα (γένωμαι: δύσοιστα πολίταις ἔπα- 

ϑον)ὴ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΞ. 

πολίταις; ἔπαϑον 
ὌΝ ΄ 

ἰὼ μεγάλα τοι 

χόραι δυστυχεῖς 

Νυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 
Ἁ ’ Ἁ ’ 

ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. 

οὐ γὰρ νενίχησϑ᾽, ἀλλ᾽ ἰσόψηφος δίχη 

ἐξῆλδ᾽ ἀληϑῶς, οὐχ ἀτιμίᾳ σέϑεν. 
5 3 » Α " Ἁ ΄ - 

ἀλλ᾽ ἐχ Διὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν, 800 

αὐτός ϑ᾽ ὃ γρήσας αὐτὸς ἦν ὃ μαρτυρῶν, 

ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 

ὑμεῖς δέ τε τῇδε γῇ βαρὺν χότον 

σχήφητε, μὴ ϑυμοῦσϑε, μηδ᾽ ἀχαρπίαν 

τεύξητ᾽ ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγματα, 

βρωτῇρας αἰγμὰς σπερμάτων ἀνημέρους. 

ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδίχως ὑπίσχομαι 

ἕδρας τε χαὶ χευϑμῶνας ἐνδίχου γϑονὸς 
ῇ « ΄ »] 2 3 - ΄ 

λιπαροϑρόνοισιν ἡμένας ἐπ΄ ἐσγάραις 

ἕξειν, ὑπ᾿ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. 

αηἰϊοίν, 1. ΧΟ. ἰὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε χἀχ γερῶν εἵλεσϑέ μου. 

798. ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἔπαϑον. ἔμιξε τῷ ϑρήνῳ τὴν τιμωρίαν 

τεχνικῶς. εἰπὼν γὰρ »δύσοιστα ἔπαϑονε ἐπήγαγεν »πολέταιςε, ἵνα 

ἧ, πολέταις δύσοιστα ὄντα. 796. χόραι Νυκτός. 800. ἔφασχε 

γὰρ ὃ Ἠπόλλων γνώμῃ Διὸς μαντεύεσϑαι. 806. τὰ σταλάγματα 

αἰχμαέ εἰσι βιβρώσκχουσαι τὰ σπέρματα. 

798. ἔπαϑον ἀο]οί ΑΤυσπῖὶρ. 197. πίϑεσϑε Τυγηθθαβ: πεώϑεσϑε 
Μ. 801. δ᾽ ἰπ γάϑυγα (πογαὶ δ᾽) Μ. ὅ γρήσας Τυῃθθαβ: δυϑήσασ, 
οοτγοοίαχμῃη αὐ νἱἀθίαν οχ ὀρϑήσασ, Μ. 805 54α4ᾳ. ἴοτί. δμεῖς δὲ μὴ 

ϑυμοῦσϑε μηδ᾽ ἀχαρπίαν σχήψητ᾽ ἀφεῖσαι χτ., Νϑδιη δος οὐ αὑδ8 86- 

ααπηίαν αὐδίϊιονῦ ΜΊΠΟΥΥδΘ οὐδίϊοηθϑ θαπθη γϑυϑαυπι Ππυμθαπι (18) 
ὨΔΌΘΥΘ νἱαθηΐαγ. 804. σχήψητε ΕΠΤΒΙΘΥ: σχήψησϑε Μ. 80ὅ. πλευ- 
μόνων Υ6] λαιμάτων ΥΑΚοΟΠοΙα, ἔοτί. λαιγμάτων. --- γρ. στενάγματα τα. 
811864. ὈΓΔΟίΘΥ θὰ απ820 δἃ 5ΓΌΡΠδπ ποίδίδ βαυηΐ, Μ Βαρϑέ 812. χ᾽ ἀχγε- 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἣ τάλαινα βαρύχοτος 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενϑῆ 

μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 

χϑονὶ ἄφορον" ἐχ δὲ του 

λειχὴν ἄφυλλος, ἄτεκνος, 

ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 

βροτοφϑόρους χηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

στενάζω: τί ῥέξω; 

ένωμαι δυσοίστα 

πολίταις; ἔπαϑον, 

ἰὼ μεγάλα τοι 

χόραι δυστυχεῖς 

Νυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

οὐχ ἔστ᾽ ἄτιμοι, μηδ᾽ ὑπερϑύμως ἄγαν 

ϑεαὶ βροτῶν στήσητε δύσχηλον χϑόνα. 

χἀγὼ πέποιϑα Ζηνί, καὶ τί δεῖ λέγειν; 

χαὶ χλῆδας οἶδα δώματος μόνη ϑεῶν 

ἐν ᾧ χεραυνός ἐστιν ἐσφραγισμένος" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ" σὺ δ᾽ εὐπιϑὴς ἐμοὶ 

γλώσσης ματαίας μὴ ᾿χβάλῃς ἐπὶ γϑόνα 

χαρπὸν φέροντα πάντα μὴ πράσσειν καλῶς. 

χοίμα χελαινοῦ χύματος πιχρὸν μένος, 

ὡς σεμνότιμος χαὶ ξυνοιχήτωρ ἐμοί" 

πολλῆς δὲ χώρας τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἀχροϑίνια 

820. λείπει ἐμποιήσω. 828. δυσϑεράπευτον. 884. τὸν 
Γ Ἁ ; 

πάντα ποιοῦντα κακῶς πράττειν. 885. χοέμιζε. --- τὸν ϑυμόν. 
’ ’ » ΄ - 

886. λεέπεε ἐσομένη. 881. ὡς προτέλεια ϑυόντων ᾿Αϑήνῃσι ταῖς 

Ἐρινύσι. τέλος δὲ ὃ γάμος. 

ρων (χ ᾿ἰπβογυϊ πὶ), 815. ἀντιμπαϑῆ, 819. ἐπεσσύμενοσ, 825. ἔπαϑον (ϑ ἴῃ 

Γ88.). 828. χτίσητε Τ1ἡπποοά. 880. δώματος ΟΔΒΔΌΡΟΠΕΒ: δωμά- 

των Μ. 888. μηχβάλλησ Μ, ταυΐ. ἴῃ μηχβάλησ τι. ἔπη χϑονὲ ΒαΓΡΘΒ. 

831. τῆσδέτ᾽ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΏΌΒ. 

ϑύῃ πρὸ παίδων χαὶ γαμηλίου τέλους 

ἔγουσ᾽ ἐς αἰεὶ τόνδ᾽ ἐπαινέσεις. λόγον. 

οἱ», 2, ΧΟ. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 

ἐμὲ παλαιόφρονα, χατάώ τε γᾶν οἰχεῖν 

ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 

πνέω τοι μένος ἅπαντά τε χότον. 

οἷ οἱ δᾶ, φεῦ. 

τίς μ᾽ ὑποδύεται 

πλευρὰς ὀδύνα:; 

ϑυμὸν ἄιε, μᾶτερ 

ΔΝύξ. ἀπὸ γώρ με τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 

δυσπάλαμοι παρ' οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

ὀργὰς ξυνοίσω σοι" γεραιτέρα γὰρ εἶ. 

χαίτοι μὲν σὺ χάώρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα, 

φρονεῖν δὲ χἀμοὶ Ζεὺς ἔδωχεν οὐ χαχῶς. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι γϑόνα 

γῆς τῆσδ᾽ ἐρασϑήσεσϑε" προυννέπω τάδε. 

οὑπιρρέων γὰρ τιμιώτερος γρόνος 8δὅ 

842. ἀνεκδέχητον, τιμωρεῖσϑαὲ μὴ δυναμένην. τὸ δὲ φεῦ διὰ μέ- 

σου ἀναφωνεΐῖ. 848. ὀργὴν καὶ ἅπαντα χότον πνέω. 844. δᾶ: 

ὦ γῆ, Δωρικῶς" ὅϑεν καὶ δαμάτηρ. 848. τὴν δημοσίαν ὑπὸ ϑεῶν 
δεδομένην. 849. οὗ δόλοι γὰρ τῶν ϑεῶν ὡς οὐδὲν παρῇράν με 

τῶν δημοσίων τιμῶν. 8650. φέρουσα τὰς ὀργάς. 861. διὰ τὸν 

χρόνον. 8568. λείπει ὃ καὶ. 864. ἀντὲ τοῦ μεγάλοι ἔσονται 
3 “-»Σ“ σ - “Ὁ » » - “-“ ἀϑηναῖοι, ὥστε ἐπιϑυμῆσαι τῆς ἐξ αὐτῶν τιμῆς. 

898. τέλος Μ, υ ἰπβουῖϊί τη. 841. χατὰ γᾶν Μ, 50ἃ 878 χατά τε 
γᾶν. --- γᾶς οἰχεῖν γ6] ρμοίϊιι8 γᾶν οἰχνεῖν Ἡθγτηᾶπη. 842. φεῦ ἀοϊοπᾶσπι 
Υἱἀθία. 846. ὑπόδεται Μ, 568 877 ὁποδύεται. 846. τίς ὀδύνα πλευ- 

πϑΡ τάων 
ράς ἨρΙτήδηη. 848, τιμᾶν δαναιᾶν 1, Ὠἱπάοτῖ: τιμῶν δαμαίων Μ' 

(ΒΌΡΘΥΒΟΙ, τ). ϑ8485αᾳ. γοῦρῦὰ ϑεῶν δυσπάλαμοι βορδιδίιμι οἰβοϊπηΐ γοΓ- 
Β.π| ἴῃ Μ. 849. δόλω Μ, οἐ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. Πι. 861. χαὶ τῷ ἥ δκο- 
ἢρ]ὰ. μὲν εἴ σὺ ΑΡγΘΒ0ἢ. Εοτί. προφερτέρα. 864. προυνέπω ΝΜ, 
ν ᾿πβουιῖ τη. 



ἈἙΒΟΗΥΙΙ 

ἔσται πολίταις τοῖσδε. καὶ σὺ τιμίαν 

ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις ᾿Ἐρεχϑέως 

τεύξῃ παρ᾽ ἀνδρῶν χαὶ γυναιχείων στόλων, 

ὅσην παρ᾽ ἄλλων οὔποτ᾽ ἂν σχέϑοις βροτῶν. 

σὺ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς 860 

μήϑ᾽ αἱματηρὰς ϑηγάνας, σπλάγχνων βλάβας 

νέων, ἀοέίνοις ἐμμανεῖς ϑυμώμασιν, 

μήτ᾽ ἐξελοῦσ᾽ ὡς χαρδίαν ἀλεχτόρων 

ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσῃς Ἄρη 

ἐμφύλιόν τε καὶ πρὸς ἀλλήλους ϑρασύν. 

ϑυραῖος ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις παρών, 

ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐχλείας ἔρως" 

ἐνοιχίου δ᾽ ὄρνιϑος οὐ λέγω μάχην. 

τοιαῦϑ᾽ ἐλέσϑαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ, 

εὖ δρῶσαν. εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμωμένην 810 

χώρας μετασχεῖν τῆσδ 

δηδϊείν. 2. ΧΟ. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 

παλαιόφρονα, κατά τε γᾶν οἰχεῖν 

ϑεοφιλεστάτης. 

»] 

ἀτίετον, φεῦ, μῦσος. 

πνέω τοι μένος ἅπαντά 
 ! Ύ »,. - 

οἱ οἱ θα, φεῦ. 

Ἁ 

861. ϑηγάνας νέων: τὰς ἀναλισκούσας τὰ νέα. 862. ὀργαῖς. 

ὅτι καὶ (οἱ αἀαϊε ΑὈΓ6Β0) οἰνωθέντες τρόπον (τινὰ δάαϊ! ἘοΡοτί.) 

γίνονται ἐμμανεῖς. 868. ἀναπτερώσασα. μάχιμον γὰρ τὸ ὄρνεον, 

τῶν τε ἄλλων ζῴων τὸ συγγενὲς αἰδουμένων μόνος οὐ φεέδεται. 

866. ὃ Περσικός (6}.). -- οὐ μαχράν. 868. τῶν ἐνοικούντων 

“- σ [ἐ , ΄ 

πολιτῶν, ὅ ἐστιν ὁμόφυλον πόλεμον. 

868. στόλον Μ, στόλων τα. 869. ὅσων Ῥαυν. 800 ---68 δῦ 

μος Ιοοο δἰϊθηὶ νἱἀθηΐαγ. 861. αἰματηρα Μ, αἱματηρὰσ ΤΆ. 862. ἀοί- 

νοις ΒοΒοτίο 5: ἀοένουσ (ϑοοθηΐα ΒΌΡΟΙ ἃ 61.850) Μ. 8608. μήτ᾽ Ὀίη- 

ἀοτῖ: μηδ᾽ Μ. -- ἐχζέουσ᾽ ΜυβρΤΑΥΪ8Β. 864. ἐμοῖς ἴ ᾳ: ἐμοῖσιν Μ. 

ἑδρύσῃς Ἄρη ϑιορμδηιθβ: ἱδρύσηι χάρη (τισί. ἴῃ χάρα) Μ. 867. τίσ 

Μ. ἔστι Μ, α ἰπβογῖί π. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

τίς μ᾽ ὑποδύεται 

πλευρὰς ὀδύνα:; 

ϑυμὸν ἄιε, μᾶτερ 

Νύξ. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 

δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

οὔτοι χαμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγαϑά, 

ὡς μήποτ᾽ εἴπῃς πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ 

ϑεὸς παλαιὰ χαὶ πολισσούγων βροτῶν 

ἄτιμος ἔρρειν τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι {Πειϑοῦς σέβας, 

γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα χαὶ ϑελχτήριον, 

σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἄν" εἰ δὲ μὴ ϑέλεις μένειν, 

οὔ τἂν δικαίως τῇ δ᾽ ἐπιρρέποις πόλει 

μῆνίν τιν᾽ ἢ χότον τιν᾽ ἢ βλάβην στρατῷ. 
: 
ἘΈΨη γάρ σοι τῆσδε γαμόρῳ γϑονὸς 

εἶναι διχαίως ἐς τὸ πᾶν τιμω μένῃ. 

ΧΟ. ἄνασσ᾽ ᾿Αϑάνα, τίνα με φὴς ἕξειν ἕδραν; 

40. πάσης ἀπήμον᾽ οἰζύος" δέχου δὲ σύ. 

ΧΟ. καὶ δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει; 

40. ὡς μή τιν᾽ οἶχον εὐϑενεῖν ἄνευ σέϑεν. 
᾿ Ἁ ἀκα ὯΣ ΄ 

ΧΟ. σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε με σϑένειν τόσον; 

888. τὸ ἑξῆς, πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ καὶ πολισσούχων βροτῶν 

θεὸς παλαιὰ ἄτιμος ἔρρειν. 886. εἰ πείϑῃ τῷ μειλίγματε τῆς 

ἐμῆς γλώσσης, παράμεινον καὶ τῶν καταλεχϑέντων ἀγαϑῶν μετα- 

λάμβανε" εἰ δὲ μὴ πείϑῃ, ἴσϑε μὴ βλάφουσα πόλι. 

᾿ 880. τιμᾶν δαμίαν ΜΝ. 881. δόλω Μ, οἱἐ ΒΌΡΘΙΒΟΙ. []. Ῥοϑέ 
86 ᾿Ιδουηδπὶ βίδα: ΒΌΓΘΥ (ΠΠΠΘΙῸ 18 ἀθβαπῦ ἄπο ὙΘΥΒΙΒ). 887. μει- 

λιγμα μαλθαχτήριον Ἠφὶ ΠΟΘ 1}. 888. ϑέλησ Μ, εἰ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. Π|. 
889. οὐ τἂν Ὑ͵ΘΙΙΔυοΥ: οὔτ᾽ ἂν Μ. 890. τίν᾽ Μ. 991]. τῆσδε 

Ἄνανον ΠοΟΡτγᾶθυβ: τῆδεγ᾽ ἀμοέίρου Μ. 898. τέ Μ, τίνα τὰ. ἕξειν 
ΤΏΒ]ΘΥ: ἔχειν Μ. 894. ἀπήμων Μ, ΟΟΥΥ. ἴῃ ἀπήμον᾽ τη. 89ὅ8α. 

8995αᾳ. θ0254ᾳ. ῬΔΙΔΡΥΔΡΗΪ ε ᾿ : 

το Ν᾿ ῬΔΥΔΡΥΔΡΗΪ ργϑϑῆχδο ἴῃ Μ. 896. εὐθενεῖν ΒοΔΙ͂ροΓ: 
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τῷ γὰρ σέβοντι συμφορὰς ὀρϑώσομεν ῳ γάρ τε συμφορᾶς ὁβ μεν. 

χαΐ μοι πρόπαντος ἐγγύην ϑήσῃ χρόνου; 

ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. 

ϑέλξειν μ᾽ ἔοιχας, χαὶ μεϑίσταμαι χότου. 
Ἁ .) ᾿..}7 Ὑ...}7 3 μ , 

τοιγὰρ χατὰ γϑόν᾽ οὖσ᾽ ἐπιχτήσῃ φίλους. 

τί οὖν μ᾽ ἄνωγας τῇδ᾽ ἐφυμνῆσαι χϑονί; 
[ἡ - ’ Ἁ “ »᾿ ’ ᾽ 

ὁποῖα νίχης μὴ χαχῆῇς ἐπίσχοπα 

χαὶ ταῦτα γῆϑεν ἔχ τε ποντίας δρόσου 

ἐξ οὐρανοῦ τε χἀνέμων ἀήματα 
᾽ , ’ ᾽ ’ ῇ . 

εὐηλέως πνέοντ᾽ ἐπιστείχειν χϑόνα 

χαρπόν τε γαίας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον 

ἀστοῖσιν εὐϑενοῦντα μὴ χάμνειν γρόνῳ, 

χαὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

τῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἐχφορωτέρα πέλοις. 

στέργω γάρ, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίχην, 
Ἁ “ ἤ ΄Ἅ 3 μ᾽ , 

τὸ τῶν διχαίων τῶνδ᾽ ἀπένϑητον γένος. 

τοιαῦτα σοὔστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 

πρεπτῶν ἀγώνων οὐχ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 
’ 7 » ’ " Ἷ -- “- “- δὴ 

τήνδ᾽ ἀστύνιχον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

δέξομαι Παλλάδος ξυνοιχίαν, 

οὐδ᾽ ἀτιμάσω πόλιν, 

τὰν χαὶ Ζεὺς ὃ παγχρατὴς ᾿Αρηῆς τε 

φρούριον ϑεῶν νέμει, 

ῥυσίβωμον ᾿Ελλά- 

νων ἄγαλμα δαιμόνων. 

ἅτ᾽ ἐγὼ χατεύχομαι 

ϑεσπίσασα πρευμενῶς 

809. προπαντὸσ Μ. 900. ἔξεστιν Μ. 901. ἴοτί. ϑέλγειν. 

904. νείλχης ἩοτΙΙΔΠΗ. 908. βοτῶν ϑίδηϊογ: βροτῶν Μ. 909. εὖ- 

ϑενοῦντασ Μ. 911. ἔχσορος σπορὰ πέλοι ὙΝοΙ!. 912. φιτυποίμενος 

ΤΟῦΘΟΚ: φἕτυποιμένοσ Μ. 918. ἕοτί. ἀπανϑιστὸν. 914. ρᾶιδρτᾶ- 

Ῥδυβ ρῥγδοῆχϑ ἴῃ Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΌΕΞ. 

ἐπισσύτους βίου τύχας ὀνησέμους 

γαίας ἐξαμβρόσαι 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

τάδ᾽ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις 

πράσσω, μεγάλας χαὶ δυσαρέστους 

δαίμονας αὑτοῦ χατανασσαμένῃ. 

πάντα γὰρ αὗται τὰ χατ᾿ ἀνϑρώπους 

ἔλαγον διέπειν. 

ὁ δὲ μὴ χύρσας βαρέων τούτων 

οὐχ οἶδεν ὅϑεν πληγαὶ βιότου. 

τὰ γὰρ ἐχ προτέρων ἀπλαχήματά νιν 

πρὸς τάσδ᾽ ἀπάγει" σιγῶν δ᾽ ὄλεϑρος 

χαὶ μέγα φωνοῦντ᾽ 

ἐχϑραῖς ὀργαῖς ἀμαϑύνει. 

αηἰϊδίν, 1. ΧΟ. δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα, 

τὰν ἐμὰν γάριν λέγω, 

φλογμός τ᾽ ὀμματοστερὴς φυτῶν τὸ 

μὴ περᾶν ὅρον τόπων, 

μηδ᾽ ἄχαρπος αἷα- 

νὴς ἐφερπέτω νόσος, 

μῆλά τ᾽ εὐϑενοῦντα Πᾶν 

ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις 
Ζ 

τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ" γόνος ὦ. 

947. τὰ σπέρματα. 

926. ζτ ἴῃ πιᾶγρ. Μ. ἐξαμβρῦσαι Ῥᾶαχ. 928. πολέτασ δηίθ ΘΟΙΤ. 
Μ. 938. ἴοτί. γαροπῶν. 986. ἀπλαχήματά Ῥαυν : ἀμπλαχήματά 
Μ. 986. σιγῶν δ᾽ Μυβρτδνίι8: σιγῶν Μ. 941, φλογμὸς ἔφ: 
φλοιγμὸσ οἱ 1ὴ ΤηϑΡρ, ζᾧτ Μ. τ᾽ δαδίαϊὶ ΤΌΣΠΘΡαΒ. --- τὸ ἱπ ῬΓΟΧΙ ΠΌΤ, 
ΥΘΥΒΌΠΙ ΡγΟΙοΙς Μ. 942. βου δοπᾶάυμη λόπων. 94. εὐϑενοῦντα 
Πᾶν Μοίΐποκο (εὐϑενοῦντα γᾶ ΒοΡγδθαβ): εὐδενοῦντ᾽ ἄγαν Μ. 946. 
διπλοῖσιν ἔ ᾳ: διπλοῖσ Μ. ἐν ϑρύοισ Ἡ ᾿ : 

Ηδττηδηη. “ ᾿ 947. δὲ γᾶς ΒΌΡΡΙο ας οἸἐπ 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

πλουτύχϑων ἑρμαίαν 

δαιμόνων δόσιν τέοι. 

2 τάδ᾽ ἀχούετε, πόλεως φρούριον τε, κα φρ ρ ᾿ 

27 με , . “ Ἁ Ν 

οἵ ἐπιχραίνει; μεγὰ γάρ θούναται 

πόντι᾽ ᾿Ερινὺς παρά τ᾿ ἀϑανάτοις 

-»Ὕ ) ᾽ς ἃ - ᾿ ) ’ 

τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν, περὶ τ ἀνϑρώπων 

φανερῶς τελέως διαπράσσουσιν 

τοῖς μὲν ἀοιδάς, τοῖς δ᾽ αὖ δαχρύων 

βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι. 

οἱ». 2. ΧΟ. ἀνδροχμῆτας δ᾽ ἀώ- 

ρους ἀπεννέπω τύχας, 

νεανέδων τ᾽ ἐπηράτων 

ἀνδροτυχεῖς βιότους 

δότε, χύρι᾽ ἔχοντες, 

ϑεαέ τ᾽ ὦ Μοῖραι 

ματροχασιγνῆται; 

δαίμονες ὀρϑονόμοι, 

παντὶ δόμῳ μετάχοινοι, 

παντὶ χρόνῳ δ᾽ ἐπιβριϑεῖς 

ἐνδίχοις ὁμιλίαις, 

πάντᾳ τιμιώταται ϑεῶν. 

τάδε τοι γώρᾳ τὴμῇ προφόνως 

ἐπιχραινομένων 

γάνυμαι" στέργω δ᾽ ὄμματα Πειϑοῦς, 

ὅτι μοι γλῶσσαν καὶ στόμ᾽ ἐπωπᾷ 

πρὸς τάσδ᾽ ἀγρίως ἀπανηναμένας" 

948. ὃ χαρπὸς ὃ ἐκ γῆς πλουτίζων. 960. ὦ ᾿Δρεοπαγῖται. 

961. οἷ᾽ ἐπιχραίνει Ῥαυν: οἷα ἐπιχρανεῖ ΘΥΆ80 ἐ ροβί ρα Μ. 968. ϑ᾽ 

ἀοϊοὶ Ηοϊτηβοθίῃ. 964. φανερῶν ΟΔΒΔΌΡΟΠυΒ. 966. δαχρύων Αἰὰ.: 

χρύων οἱ ἴῃ τιᾶγρ. ζτ Μ. 962. ϑεαί τ᾽ ὦ Ἠριταδηπ: ϑεαὲ τῶν Μ. 

9685ᾳ. ἱπ πιᾶτῷ. ζτ Μ. 9θῦὅ. μετάχοινοι ΤΌΓΠΘΌυΒ : μέγα χοινοὶ Μ. 

968. πάντᾳ Οδηίοῦ: πάντα Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 

») 2 2 -᾿ 

ἀλλ᾽ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος. 

νιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν 
») [« ἤ Ἁ ἤ 

ἔρις ἡμετέρα διὰ παντός. 

αηίϊοίν. 2. ΧΟ. τὼν δ᾽ ἄπληστον χαχῶν 
΄ ) ὲ ἤ κ 

μήποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν 
«5 τ τᾷδ᾽ ἐπεύγομαι βρέμειν. 

μηδὲ πιοῦσα χόνις 

μέλαν αἷμα πολιτᾶν 

δι᾿ ὀργὰν ποινὰς 

ἀντιφόνους ἄτας 

ἁρπαλίσαι πόλεως. 

χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν 

χοινοφιλεῖ διανοίᾳ, 
͵ 

χαὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄχος. 
μὰ - ΄ - 
ἄρα φρονοῦσιν γλώσσης ἀγαϑῆς 

ὁδὸν εὑρίσχει; 

ἐχ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων 
’ Ἂ ’ κῚ -»Ὗ - 

μέγα χέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. 
’ ΙΔῚ : » » Ἁ 

τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες ἀεὶ 
’ Ἵν - 

μέγα τιμῶντες καὶ γῆν καὶ πόλιν 
, ’ 

ὀρϑοδίχαιον 

πρέφετε πάντως διάγοντες. 
, [ον ἔ « 4 ᾿ ) β δέν, ὃ. ΧΟ. γαίρετε γάέξρετ᾽ ἐν αἰσιμίαισι πλούτου, 

χαίρετ᾽ ἀστιχὸς λεώς, 
», σ 

ἴχταρ ἥμενοι Διός, 

Ι 98184ᾳ. ἰπ πιᾶῦρ. ζτ Μ. 982. ποινὰς 6Χ ἱπίοΓΡΙθίϑιηθηΐο ΟΥαΠΙ 

νἹἀθίατ; ἴογτί. ὀργὰν ἐχϑρὰν. 986. χοινοφιλεῖ Ηροττηδηπη: χοινωφελεῖ 

(ω ἴοοϊξ οχ ο τὸ Μ. 989. ἄρα ἔσῃ: ἄρα Μ, ἀρὰ τα. φρόνησις 

Βοίμ6. 998. εὔφρονας ΤΌΣΠΘΡυΒ (εὐφρόνας ἃ): εὐφράνασ Μ. αἰεὲ 
ἔς ἢ. 996. πάντως ρ: πάντεσ Μ. 997. γαέρετε οτηϊδὶί Μ, δᾶ- 

ἀἰάϊς Τασπθθυβ. ἐν αἰσιμέαισι Β.ΙΟΥ ΘΧ τηᾶῦρ. ΑΚονϊ (ἐν αἱσιμέαισιν Ὠ): 
ἐναισιμέαισ Μ. : 



ΑἈἘΒΟΗΥΙΙ 

παρϑένου φίλας φίλοι, 

σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ. 

Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς 

ὄντας ἅζεται πατήρ. 

40. χαίρετε χὐμεῖς" προτέραν δ᾽ ἐμὲ γρὴ 

στείχειν ϑαλάμους ἀποδείξουσαν 

πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπομπῶν. 

ἔτε χαὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 

χατὰ γῆς σύμεναι τὸ μὲν ἀτηρὸν 

χώρας κατέχειν, τὸ δὲ χερδαλέον 

πέμπειν πόλεως ἐπὶ νέχῃ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσϑε, πολισσοῦχοι 

παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοΐχοις. 

εἴη δ᾽ ἀγαϑῶν 

ἀγαϑὴ διάνοια πολέταις. 

απίϊοίν. ἃ. ΧΟ. χαίρετε, χαίρετε δ᾽ αὖϑις, ἔπη διπλοίζω, 

πάντες οἱ χατὰ πτόλιν.: 

δαίμονές τε χαὶ βροτοί, 

Παλλάδος πόλιν νέμον- 

τες᾿ μετοιχίαν δ᾽ ἐμὴν 

εὖ σέβοντες οὔτι μέμ- 

ῴεσϑε συμφορὰς βίου. 

εἰνῶ τε μύϑους τῶνδε τῶν χατευγμάτων, 

πέμφω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων 

εἰς τοὺς ἔνερϑε χαὶ χάτω γϑονὸς τόπους 

ξὺν προσπόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρέτας τι02ὅ 

1000. παρϑένου ΒοΡοτΊΘ 18: παρϑένουσ Μ. 1004. δ᾽ ἐμὲ ὟαΚο- 

βοϊὰ: δέ με ΝΜ. 1006. προπομπῶν ΒΕΠΕΙΘΥ : πρόπομπον ΜΝ. 1007. ἴῃ 

ἸΔΓΩ. ζτ Μ. φεγγῶν ϑοβοθιηδηῃ. 1008. ἀτηρὸν Βοπέϊογ: ἀτήριον Μ. 

1009. χώρᾳ ῬαΙ͂ΘΥ. 1011. ὁμεῖς Τυχποῦθυβ: ἡμεῖσ Μ. 1012. μετοί- 

χοις ΤΌΤΠΘΡαΒ: μέτοιχοε Μ. 1016. ἔπη διπλοίζω ΥΥοἷ]: ἐπιδιπλοΐξω 

ΜΝ. 1019. ἐμοὲ οοττ. ἰῃ ἐμὴν Μ. 1020. εὖ σέβοντες ΤυχηθθυΒ: 

εὐσεβοῦντεσ Μ. 1022. τε Ηοττδπη: δὲ Μ. 1025. ξυμπροσπό-- 

λοισιν Μ. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΈΕΞ. 

τοὐμόν, δικαίως. ὄμμα γὰρ πάσης γϑονὸς 
θησῆδος ἐξίχοιτ᾽ ἂν εὐχλεὴς λόγος 
παίδων γυναιχῶν χαὶ στόλος πρεσβυτίδων 
φοινιχοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασι. 
τιμᾶτε, χαὶ τὸ φέγγος ὁρμάσϑω πυρός, 
ὅπως ἄν εὔφρων ἧδ᾽ ὁμιλία γχϑονὸς 
τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ. 

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ. 
βᾶτε δόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι 
Νυχτὸς παῖδες ἄπαιδες, 
ὃπ᾿ εὔφρονι πομπᾷ -- 

εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 
απέϊϑέν. 1. γᾶς ὃπὸ χεύϑεσιν ὠγυγίοισιν 

τιμαῖς χαὶ ϑυσίαις πε- 
ρισέπται τύχαι τε. 

εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 
δίγ. 2. ἕλαοι δὲ χαὶ εὐϑύφρονες γᾷ 

δεῦρ᾽ ἴτε, σεμναί, πυριδάπτῳ 
λαμπάδι τερπόμεναι χαϑ᾽ ὃδόν. 

1088. αἱ προπομποί. 

 ἸΟ27. θησῆδος Ὑ͵ΑΚΚΟΒο]ἃ: ϑησηΐδοσ Μ. Ῥοβὲ 1027 ᾿Ἰδοιηϑηι 
ΟἸ πὰ ϑίδίιοθαί Ηονιηδηη, οὗν. δυριτηθηΐαμη Βαϊ Δ 186 δὲ Ηδρροογϑδί. ἰῃ 
γ. Εὐμενίδες: Αἰσχύλος ἐν Εὐμενέσιν εἰπὼν. τὰ περὲ τὴν χρέσιν τὴν Ὀρέσ- 
του φησὶν ὡς ἣ ᾿ϑηνᾶ πραΐνασα τὰς Ἐρινύας ὥστε μὴ χαλεπῶς ἔχειν 
[πρὸς τὸν Ὀρέστην] Εὐμενίδας ὠνόμασεν. 1080. τιμᾶται Μ. ε - ΟΥ̓ 
ἀὲ ΒΟΙΙΡΒΙΐ πὶ, αἱ υἱάθίιν, πρόβατε ῬαΙοΥ. 1082. με βκυλιθο: 
ἊΣ ΠΡΟΠΟΗΠΟῚ 8080]. (προπομπὸς γορός ): ομογί ποία ργδθῆχα ἴῃ 

. βᾶτε δόμῳ ὙΥΘΙΙΔυθῦ: βάτ᾽ ἐν δόμωι Μ. 1084. ἄπαιδεσ οχΧ 
ἄπαιδοσ ἴθοϊς Μ. 1086. εὔφρονε ΒΌΓΠΘΥ: εὐδύφρονι Μ. 1086 
πανδαμέ (οχ 1040) ΒοΒτΘηΚ: γωρεῖτε Μ. 1086, 1040, 1044 1048 
ῬΥΔθοοηὶ θυ! ΚΙΣΟΒΒΟΙ, 1038. τιμαῖς ἩρΙΙΏΔΗΗ: μ βὐαϑνλ δα Μ. 
1089. τ ἴῃ τηᾶῦρ. Μ. 1042. σεμναὶ {(ϑεαὶν Ἡατίαηρ. 1048. λαμ- 
πάδι (ἀοοθηίαβ δὲ δὲ ἴῃ τ88.) Μ. ὁδόν Βοϊδβδοπδᾶθ: ὁδὸν Ι δ᾽ ΜΝ. 

ΑςΒΟΝΎΠα5 εἀ. ὙΥεοἰκ εἴη. 90 



ΑΕΒΟΒΥΙ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΒ. 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 
," - Ν Ὑ 

απίϊοὶν. 2. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἔνδαιδες οἴχων 

Παλλάδος ἀστοῖς" Ζεὺς ὁ πανόπτας 

οὕτω Μοῖρά τε συγχατέβα. 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

Α ἐσχ ὄλου ἔο ς. 

1046. μετὰ λαμπάδων. 

3 

οἷσι Ζεὺσ παντόπ- Αἰσχύλος ὃ τραγικὸς γένει μέν ἐστιν ᾿ϑηναῖος, Ἐλευσίνιος τῶν 
σὺν ϑὼ τέλος. δήμων, υἱὸς Εὐφορέωνος, Κυνεγεέρου ἀδελφός, ἐξ εὐπατριδῶν τὴν 

φύσιν. νέος δὲ ἤρξατο τῶν τραγῳδιῶν, καὶ πολὺ τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ 
ὑπερῇρεν κατά τε τὴν ποίησιν καὶ τὴν διάϑεσιν τῆς σχηνῆς, τήν τε 
λαμπρότητα τῆς χορηγίας καὶ τὴν σχευὴν τῶν ὑποχριτῶν, τήν τε τοῦ 
χοροῦ σεμνότητα, ὡς καὶ Ἀριστοφάνης (ΒΔη. 100454.)" 

1046. ἀστοῖς: Ζεὺς ὃ πανόπτας Μυθρτανΐαδ: ἀστ 

τασ ΝΜ. Θυ βου ρίαμι ἴῃ ΝΜ: Εὐμενίδες Αἰσχύλου. 

ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν ᾿λλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ 
καὶ χοσμήσας τραγικὸν λῇρον. 

συνεχρόνησεν δὲ Πινδάρῳ, γεγονὼς χατὰ τὴν μ΄ ὀλυμπιάδα. γεν- 10 
ναῖον δὲ αὐτόν φασι χαὶ μετασχεῖν τῆς ἐν Ἠαραϑῶνι μάχης σὸὺν 

τῷ ἀδελφῷ Κυνεγεῴῳ. τῆς τε ἐν Σαλαμῖνε ναυμαχέας σὺν τῷ νεω- 
τάτῳ τῶν ἀδελφῶν ᾿Αμεινέᾳ, καὶ τῆς ἐν Πλαταιαῖς πεζομαχέας. κατὰ 
δὲ τὴν σύνϑεσιν τῆς ποιήσεως ζηλοῖ τὸ ἁδρὸν ἀεὶ πλάσμα, ὀνοματο- 
ποιΐαις τε καὶ ἐπιϑέτοις, ἔτι δὲ μεταφοραῖς καὶ πᾶσι τοῖς δυναμένοις 1ὅ 
ὄγχον τῇ φράσει περιϑεῖναι γρώμενος. αἵ τε διαϑέσεις τῶν δραμά- 
των οὗ πολλὰς αὐτῷ περιπετείας καὶ πλοκὰς ἔχουσιν, ὡς παρὰ τοῖς 
νεωτέροις" μόνον γὰρ ζηλοῖ τὸ βάρος περιτιϑέναι τοῖς προσώποις, 
ἀρχαῖον εἶναε χρίνων τοῦτο τὸ μέρος μεγαλοπρεπές τε καὶ ἡρωικόν, 
τὸ δὲ πανοῦργον χομῴφοπρεπές τε χαὶ γνωμολογικὸν ἀλλότριον τῆς 30 
τραγῳδίας ἡγούμενος: ὥστε διὰ τὸ πλεονάζειν τῷ βάρει τῶν προ- 

᾿σώπων χομῳδεῖται παρὰ ᾿Δριστοφάνει (ἀριστοφα Θσὰπι ΘΟΠΙρΡΘΠάΪΟ πι). 
ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβῃ Νιόβη ἕως τρέτου μέρους ἐπικαϑημένη τῷ 
τάφῳ τῶν παίδων οὐδὲν φϑέγγεται ἐγχεκαλυμμένῃ ἔν τε τοῖς Ἕχ- 
τορος λύτροις ᾿Αχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεκαλυμμένος οὐ φϑέγγεται, πλὴν 35 

8. χυνεγείρου Τὴ, ὉΥΪΟΤῚ ε ΒΌΡΘΙΒΟΙ. α 8118 Τη8 08 ΓΟΪΤΟ δίο οἱ ἐπῆγα 
12. 10. συνεχρόνησε τθ06.: συνεχρόνισεν τη. --- ἔγ΄ ΟΔΒΔΌΒΟΠαΒ. 
11. μαρανϑῶνε τὰ, ῬΥΐαβ ν ἀο]ονὶξ τη]. 18. πεζομαχίας Υϑ66. : ναυμα- 
χίας οἱ ἴῃ τηᾶγρ. ση(μείωσαῶ) τα. 14. ἀδρὸν τα. 28. Νιόβη οταϊδὶς 
τη, δα ϊξ Βοίῃθ. 
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468 ΑΕΞΟΗΥΙΙ ΥἹΤΑ. ἈΑΒΒΟΗΥΙΙ ΥἹΤΑ. 4869 

ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἑρμῆν ἀμοιβαῖα. διὸ ἐκλογαὶ μὲν παρ᾽ αὐτῷ τε χαὶ τὰ δράματα ὑπεχρίνοντο. ᾿Αϑηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν 

τῇ κατασκευῇ διαφέρουσαι πάμπολλαι ἂν εὑρεϑεῖεν, - δὲ ἢ ἘΞ Αἰσχύλον, ὡς φηφίσασϑαι μετὰ ϑάνατον αὐτοῦ τὸν βουλόμενον δι- 

πάϑειαι ἢ ἄλλο τι τῶν δυναμένων εἰς δάχρυον ἀγαγεῖν οὗ πάνυ ταῖς δάσχειν τὰ Αἰσχύλου χορὸν λαμβάνειν. ἐβίω δὲ ἔτη ξγ΄, ἐν οἷς ἐποίη- 

τε γὰρ ὄφεσι καὶ τοῖς μύϑοις πρὸς ἔκπληξιν τερατώδη μᾶλλον ἢ σεν δράματα ο΄ καὶ ἐπὶ τούτοις σατυρικὰ ἀμφὶ τὰ ε΄. νέκας δὲ 
5 πρὸς ἀπάτην κέχρηται. | τὰς πάσας εἴληφε τρεισχαίδεχα" οὐκ ὀλέγας δὲ μετὰ τελευτὴν νέκας ὅ 

ἀπῆρεν δὲ ὡς “Ἰέρωνα, κατὰ τινὰ μὲν ὑπὸ ᾿Αϑηναίων κατασπου- ἀπηνέγκατο. 

δασϑεὶς καὶ ἡσσηϑεὶς νέῳ ὄντι Σοφοκλεῖ, κατὰ δὲ ἐνίους ἐν τῷ εἰς 

τοὺς ἐν αραϑῶνι τεϑνηκότας ἐλεγείῳ ἡσσηϑεὶς Σιμωνέδῃ" τὸ γὰρ 

ἐλεγεῖον πολὺ τῆς περὶ τὸ συμπαϑὲς λεπτότητος μετέχειν ϑέλει, ὃ λαμπρότητι, γραφαῖς καὶ μηχαναῖς, βωμοῖς τε καὶ τάφοις, σάλπιγξιν 

ι0 τοῦ Αἰσχύλου, ὡς ἔφαμεν, ἐστὶν ἀλλότριον. τινὲς δὲ φασὶν ἐν τῇ εἰδώλοις, Ἑρνόδι, ἡρῦξ τὰ διόδος γεμεὺν ὑὐξεαδενς ἐξε τὰ λιδὲ . 

ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰσαγαγόντα τὸν χορὸν τοσοῦτον ματι ἐξογκώσας μείζοσέ τε τοῖς κοϑόρνοις μετεωρίσας. ἐγυβοάον 

ἐχπλῆξαι τὸν δῆμον, ὡς τὰ μὲν νήπια ἐχφῦξαι, τὰ δὲ ἔμβρυα ἐξαμ- δὲ ὑποχριτῇ πρώτῳ μὲν Κλεάνδρῳ, ἔπειτα καὶ τὸν δεύτερον αὐτῷ 

βλωϑῆναι. ἐλθὼν τοίνυν εἰς Σικελίαν, “Ἱέρωνος τότε τὴν Αϊτνην κτέ προσῆφε υννέσκον τὸν το. ὧν δὲ τρέτον ὑποχριτὴν πΥΚΑ͂ 

ζοντος ἐπεδείξατο τὰς Αϊτναίας, οἰωνιζόμενος βίον ἀγαϑὸν τοῖς συν- ἐξεῦρεν, ὡς δὲ Δικαίαρχος ὃ Μεσσήνιος, Σοφοκλῆς. τὸ δὲ ἁπλοῦν 

15 οἰκέζουσι τὴν πόλιν. καὶ σφόδρα τῷ τυράννῳ “]έρωνι καὶ τοῖς 1ε- τῆς δραματοποιίας εἰ μέν τις πρὸς τοὺς μετ᾽ αὐτὸν λογέζοιτο, 16 

λῴοις τιμηϑείς, ἐπιζήσας τρέτον ἔτος γηραιὸς ἐτελεύτα τοῦτον τὸν φαῦλον ἂν ἐκλαμβάνοι καὶ ἀπραγμάτευτον, εἰ δὲ πρὸς τοὺς ἀδν- 

τρόπον. ἀετὸς γὰρ χελώνην ἁρπάσας, ὡς ἐγχρατὴς γενέσϑαι τῆς τέρω, ϑαυμάσειε τῆς ἐπινοίας τὸν ποιητὴν καὶ τῆς εὑρέσεως. ὅτῳ 

ἄγρας οὐκ ἴσχυεν, ἀφίησι κατὰ πετρῶν αὐτὴν συνϑλάσσων τοῦ δέρ- δὲ δοχεῖ τελεώτερος τραγῳδίας ποιητὴς Σοφοκλῆς γεγονέναι, ὁρ- 

ματος, ἐνεχϑεῖσα δὲ κατὰ τοῦ ποιητοῦ φονεύει αὐτόν. χρηστηριασ- ϑῶς μὲν δοκεῖ, λογιζέσϑω δὲ ὅτι πολλῷ χαλεπώτερον ἦν ἐπὶ ὀδωκιδι 

.ο0 ϑεὶς δὲ ἦν" οὐράνιόν σε βέλος καταχτενεῖ. ἀποϑανόντα δὲ Πελῷοι Φρυνέχῳ τε καὶ Χοιρέλῳ εἰς τοσόνδε μεγέϑους τὴν τραγῳδίαν π τ: 20 

πολυτελῶς ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι ϑάφψαντες ἐτέμησαν μεγαλο- αγαγεῖν ἢ ἐπὶ Αἰσχύλῳ εἰπόντα εἰς τὴν Σοφοκλέους ἐλϑεῖν τόρ 

πρεπῶς, ἐπιγράψαντες οὕτω" 
᾿ 

Φδο " ’ [4 ΄ 

πρῶτος ΛΜἰίσχύλος πάϑεσι γεννικωτέροις τὴν τραγῳδέαν ηὔξησεν, 
΄ 4 2 ’ “ τήν τε σκηνὴν ἐκόσμησεν καὶ τὴν ὄψιν τῶν ϑεωμένων κατέπληξε τῇ 

΄ 

΄ - ’ »} “(Ψ ἐπιγέγραπται τῷ τάφῳ αὐτοῦ" 

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος ᾿Ιϑηναῖον τόδε χεύϑει αἰετοῦ ἐξ ὀνύγων βρέγμα τυπεὶς ἔϑανον. 

μνῆμα καταφϑέμενον κρρ τς ἀμρυΐηροα Γέλας" ᾿ φασὶν ὑπὸ “Ἰέρωνος ἀξιωϑέντα ἀναδιδάξαι τοὺς Πέρσας ἐν Σι- 

ἀλχὴν δ᾽ εὐδόκιμον Μαραϑώνιον ἄλσος ἂν εἴποι Γ χελίᾳ καὶ λίαν εὐδοχιμεῖν. 

καὶ βαϑυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος. 
25 

εἰς τὸ μνῆμα δὲ φοιτῶντες ὅσοις ἐν τραγῳδίαις ἦν ὃ βίος ἐνήγιζόν 
ἐκ τῆς μουσικῆς ἱστορέας. 

9, πάμπολλαι τοος.: πάμπολλοι τὴ. 8. δάχρὺ ἱ. 6. δάχρυον Τη, ᾿ -: : 

δάχρυα πεμβι 4, ἴῃ πιᾶτῷ. ση(μεέωσαι) τα. Η τιν ((. 9. ἀπο ΤΩ, ᾿ ΕΝ ΜΝ εϑθνρι δὴ ες τραγῳδίαν Αἰσχύλος χρίνεται, ὅτι εἰσά- 

Ἴωνα Ἐ ϑ6ΒΟΘΙ1. 10----Ἤ18 τοσῦᾶ τινὲς. . ἐξαμβλωϑθϑῆναι, ᾳυδθ ομϊδὶώ ε ὙΎΡΝ μεγάλα καὶ ἀξιόγρεα. καί τινες ἤδη τῶν τραγῳδιῶν 

τοο., 560] 810 ὙΥ οπίοστηϑημ. 18. πῃ τηᾶῦρ. ση(μείωσαι) τη. τότε Υθ00.: ᾿ ἄδος ὑρρζ. ΓΝ ' ᾿ 

τε τῇ. 14. Αϊτναίας τοο6.: αἴτνας τι. 16. γελωΐοις τη. 16. ἐτε- πὸ ῥα Ρῃ τ , δράμα τὰχῖ. ἴῃ αδες, ση(μείωσαι) ὅτι οε΄ (οε΄ ΟΟΥΤ. 11 

λεύτᾶ τι. 18. ἄγρας οχ ἄρρας ἴθοϊϊῥ τι. 20. βέλος τι Βοί 6. --- ΄. ἀβεδις δ: ροέδε - ᾿ ὅ. τρεισχαίδεχα, αὐ νἱἀθίυ, πη, τρισχαίδεχα τηὶ. 

γελώϊοε τα. 92, ἰῇ Ιηϑῦῷ. ἐπίγραμμα τα. 23. ᾿Αϑηναῖον Υθ00.: ᾿ Ῥ "" ΟΠ] 4: γεννιχωτάτοις τῇ. 10. χειρῖσι ΒοᾶΘ: χειρὲ 

ἀϑηναίων τὰ. 24, πυροφόροιο Γέλας ΡΊαί. ΜοΥ. Ρ. 604 Ε: παραφό- ᾿ ἐξφωγχώσας Τὴ. 14, ῬΕΝΝΝ ΟΟΥΤ. ΘΧ ἀπλοῦν τη. 16. 

ροιο (ἱπ πυραφόροιο ταυίδυῖώ Αἰϊα τηϑη118) πέλας τη. 90. ἄλσος τθ00.: ἂν Ὠϊπάογ: μὲν τη. 19. γαλεπώτερ τα. 20. φρονέχωι τη. 22, ἴῃ 

ἄλλος τα. 926. βαϑυχαιτήης ταῦΐ. ἰπ -ἥεις, Ροϑέ ΠΟΟ ΒῸΧ 110. ογαβὶΐ τῇ. ΔΩ. ἐπίγραμμα τα. 28. ἔϑαν ἱ. 6. ἔϑανον (πηοη ἔϑανεν, αυοὰ νὰ]- 

97. ἐν οἸηΐβὶς τὰ, ΞΌΡΡΙΘυταπΐ ΓΘΟΟ. --- ἐνήγέζόν τε ΟΟΥΤ. ΟΧ ἐνηγίζονται τῇ. δία) τη. 



τονε οὐδ ὕδεεδεν φτοῦ ψιος- 

4170 ἈΞΚΒΟΗΥΙΙ ΥἹΤΑ. 

ν οἰκονομοῦνται ϑεῶν, καϑάπερ οἱ Προμηϑεῖς " τὰ γὰρ »; - Ὰ ᾽ 

αὐτῷ διὰ μόνω 
- "»- ἃ » Ἁ Ἁ 

τῶν ϑεῶν, καὶ ἔστι τὰ ἀπὸ 
δράματα συμπληροῦσιν οἱ πρεσβύτατοι 

τῆς σχηνῆς καὶ τῆς ὀρχήστρας ϑεῖα πάντα πρόσωπα. --- Ἰστέον ὡς οὐ 

χατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυκασῷ φησι δεδέσϑαι Προμηϑέα, ἀλλὰ 

ὅ πρὸς τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασι τοῦ Ὠκεανοῦ. ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν 

᾿Ιὼ λεγομένων ἔστι συμβαλεῖν (εἶτ. 5680]. δᾶ. ῬΓΟΠΙ. 1). 

τῶ πων ἃ μέν ἐστι διεξοδικὰ καὶ διὴ ατικὰ καὶ ἀπαγ- 
τῶν ποιημάτων ἃ μεν ἐστι ὁιε ἡγηματ γ 

’ 4, ᾿ Ἃ Ἁ ΄ Ὁ ν᾿ -»"ἭἬ αν ἤ 

γελτικά, ἃ δὲ δραματικὰ καὶ μιμητιχᾶ, ἃ δὲ ἐξ ἀμφοῖν, ἃ δὲ μόνον 

΄ Ἂ »᾿ - ΄ Ἁ ’ Ἁ Ἂ 

δραματικά: αὐτὰ γὰρ ἐνεργεῖ καὶ λέγει ἅμα τὰ πρόσωπα χα! αὐτὰ 

10 τὸ χῦρος ἔχει. διὰ τοῦτο αἱ τῶν δραμάτων ἐπιγραφαὶ προγράφονται 

τοῦ ποιητοῦ" Νιόβη Αἰσχύλου. 

αἱ ποιήσεις αὐτῶν. 

“Ὁμήρου δὲ Ἰλιάς" μικταὶ γάρ εἰσιν 

1. διὰ μόνων Βοθογίο} 15: δαιμόνων τῇ. -- ταῦτα γὰρ τὰ δράματα 

ῬΑΙΟΥ. 

Κατάλογος 

τῶν Αϊσγύλου δραμάτων: 

ἀγαμέμνων ἀϑάμας αἰγύπτιοι αἰτναῖαι γνήσιοι 

αἱτναῖαι νόϑοι ἀμυμώνη ἀργεῖοι ἀργὼ ἡ με οοιποε 

ἐγαλάντη βάχχαι βασσάραι γλαῦχος βφοοηβᾳ 

δαναΐδες διχτιουργοέ ἕπτ᾽ ἐπὶ ϑήβας εὐμενέδες 

ἐπίγονοι ἐλευσέίνιοι ἡλιάδες ἠδωνοί 

ἡραχλείδης ϑρῇσσαι ϑεωροὶ ἢ ἰσϑμι- ἰφιγένεια 
: ασταί 

ἰξίων ἱχέτιδες χάβειροι χαλλιστώ 

χρῆσσαι χερχύων χέρχη σατυριχῇ χήρυχες 
χᾶρες ἢ εὐρώπη λάϊος λέων λήμνιοι 

λυχοῦργος μέμνων μυσοί μυρμιδόνες 
νεανέσχοι νεμέα νηρεΐδες νιόβη 
ξάντριαι οἱἰδίπους ὅπλων χρίσις ὁὀστολόγοι 
πενϑεύς περραιβίδες πρωτεύς πέρσαι 

πηνελόπη προπομποί προμηϑεὺς δεσμώ- προμηϑεὺς πυρφό- 
της ρος 

προμηϑεὺς λυόμε- πολυδέ ΐ Ἴ ᾿Ν με- πολυδέχτης σαλαμίνιοι σεμέλη ἢ ὑδροφό- 15 
ροι 

σσϑος δραπέτης σφίγξ τοξότιδες τήλεφος 
μϑε σα ὑφιπόλη , φιλοχτήτης φορχίδες 
φρύγιοι ἜΝ ἔχτορος γοηφόροι ψυχοστασία 

Ψυχαγωγοί 

; με: τρῃ 4, ᾿᾿ργὼ ἣ χωπευστής ΑΙά., Ἀργὼ ἣ κωπευσταί Ὑ 6Ἰοἴκον. 
δ ς Ὁ ἧς τῇ. 4, 2. δὶ Διχτυουλχοί. 4, ὃ. ἐπιϑήβας τι. 
᾿ . ἧδωνοί τα. ' 6, 1. πη Ἡραχλεῖδαι. 6, 2. ϑρήϊσσαι τὰ 

, ὃ. ϑεόδωρουι ἢ ἴσο μισταί τη. ἤ, 1. ἵξιων τα. 10, 4. μαρμοδε: 
ἫΝ ̓  12, Ι. ξάντριν (ἀυδθιβ {6 Υ15, οὐ αὐ νἱά θέαν, ΘΓΔ518) πη. 
16, 8. ἵπηπῖο Σαλαμίνιαι. 16, 4. ἡ (6Χ ἧ Ο011.) ὁδροφόρος τὰ 1 
1,. 6. Διονόσου τροφοί. ἤῳ 

᾿ ἴῃ ἤπο οδίδιοσὶ δ Ἰαϊξ τηδηι8 5860} ΧΠῚ δδθο: εἰσὲ τὰ βιβλία 
ἐρᾷ πϑχρον ταῦτα: πρῶτον πέρσαι δεύτερον ἀγαμέμνων τὰ μετὰ τὴν 

ὠσὶν τὴν ἰλίου τρίτον γοηφόροι τέταρτον προμηϑεὺς δεσμώτης πέ 
τον εὐμενέδες ἕχτον τῶν ἑπτὰ ἐπὲ ϑήβαις οἱ ἴῃ πιϑῦρ. Θϑδάθπι βξεκ δ βοῦς 

λλ 
’ πὸ, 504 ΓΌΓΒΙ8 Θϑ6Πὶ ΠΠΔΠΙ15 ἴῃ ἱπ|0 τηϑύρίηθ φὺ ΄ οα΄. 

Τυρὶς Ὀυδεφογίδηῖβ ((. Ε εἰς 11), Βετο] ηΐ. 
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Ι͂πηᾶθχ ἔα θα] γα πὶ ΑΘΒΟΠΥ]]. 

Φυδθ ποιηΐηδ 5.611}}8. βἰσῃδία βυηΐ, Ποη βαπί ἰπ οδίδ!ορο 
οοὔ. Μραϊοϑὶ (βαρτὰ Ρ. 411). 

᾿4γαμέμνων 

᾿ϑάμας 

. Αϊγύπτιοι 

. Αϊτναῖαι 

ὅ. ᾿Δμυμώνῃ 

). ᾿ργεῖαι 

. ] λαῦχος 

. Ἀργώ 
. 4ταλάντη 

. θάχχγαι 

. Βασσάραι 

. 1 λαῦχος πόντιος 

[ποτ- 

νιεύς }" 
. Δαναΐδες 

. 4 ιχτυουλχοί 

' [Διονύσου]Τοοφοί 

). ᾿βλευσίνιοι 

; [ϊπίγονοι 

. Ἑπτὰ ἐπὶ θήβας 

. δὐμενέδες 

. ᾿Πδωνοί 

. ᾿Πλιάδες 

. ἱΠραχλεῖδαι 

. θαλαμοποιοί" 

. θεωροί 

. θρῇσσαι 
ς 7 

. Ἱέρειαι" 

. ἱβέτιδες 
37Κχχα.} 

. ᾿Ιφιγένεια 

90. 

91. 

92. 

92. 

94, 

90. 

90. 

91. 

Κάβιροι 
Καλλιστώ 
Κᾶρες 
Κερχυών 

Κήρυχες 
Κίρχῃ 

Κρῆσσαι 
Λάιος 

. “έων 

89. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

48. 

40. 

4, 

48. 

49. 

50. 

δ. 

. Παλαμήδης " 

Δήμνιοι 

4 υχυῦργος 

Μέμνων 
Μυρμιδόνες 
Μυσοί 

Δδεανίσχοι 

δεμέα 

Δηρείΐδες 

Διόβη 

Ξάντριαι 

Οἰδίπους 

Ὅπλων χρίσις 

᾿θστολόγοι 

. Πενϑεύς 

. ἹΠερραιβίέδες 
. Πέρσαι 
. Πηνελόπῃ 

. Ἱ“ολυδέχτης 

. Προμηϑεὺς δεσ- 

μώτης 

59. 

θύ. 

61. 

62. 

θ8. 
64. 

θῦ. 

660. 

θ΄. 

ὑδ. 

09. 

τ. 

ἃ 

12. 

19. 

14. 

10. 

160. 

11. 

18. 

19. 

. ᾿ῶρείϑυια" 

Προμηϑεὺς λυό- 
μενος 
Προμηϑεὺς[πυρ- 
χαεύς "ἢ 
Προμηϑεὺς πυρ- 
φόρος 

Προπομποί 

Πρωτεύς 
Σαλαμένιαι 
[Σεμέλη ἢ γδρο- 
φόροι 

Σίσυφος [δραπέ- 

της] 
Σίσυφος πετρο- 

χυλιστής , 

Σφὴγξ 
Τήλεφος 
Τοξότιδες 

᾿ γῴιπύλη 
(Φιλοχτήτης 

Φινεύς " 

Φορχίδες 

Φρύγες 
Φρύγιοι 
γιαι Ὁ) 

Χοηφόροι 

Ψυγαγωγοέ 
Ψυγοστασία 

(Φρό- 

915 



416 ΙΝΌΕΧ ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΑΕΒΟΗΥΗ͂Ι. 

Ἐχ δὲ5 ΔΌυ}15 βαϊγυίοδθ ἔπογαπὺ οοἴο: Ἀερχυών, Κήρυ- 

χες, Κέρχη, Δέων, Δυχοῦργος, Προμηϑεὺς [πυρχαεύς], Πρωτεύς, 

Σφίγξ, 5αἰγτίοδθ ἔπϊββθ υἱἀθη βθρίθμῃι : Ἡμυμώνη, 1 λαῦχος 

πόντιος, Κάβιροι, Καλλιστώ, Ξάντριαι, Σίσυφος δραπέτης, Φορ- 

χίδες. 
4θ4ΠάΗ4Σ. 

Ατριπηθηΐο οοποχϑθ ἔπθυιηΐ ἢδΘ (οἰγα]ορῖδθ: 

1. Λάιος, Οἰδίπους, ᾿Επτὰ ἐπὶ θήβας, Σφίγξ. 

9, ᾿Ηδωνοί, Βασσάραι, Νεανίσχοι, Δυχοῦρτγος. 

8. ᾿Δγαμέμνων, Χοηφόροι, Εὐμενίδες, Ποωτεύς. 

ξαΐδ56. σατῃ δἰίψαδ ρυοθὈΠἸαΐθ βαρ Δ ΓῸΓ ὙΠ ἀοοίὶ 

μᾶ5 ἰοίγα!ορίαβ Ὑ6ὶ ὑγΠ]ΟΡ]Δ 8: 

. Προμηϑεὺς δεσμώτης, Προμηϑεὺς λυόμενος, Προμηϑεὺς 

πυρφόρὸς. 

, ἱἱκέτιδες, θαλαμοποιοί, Δαναΐδες, ᾿᾿μυμώνη. 

. Μυρμιδόνες, Νηρεΐδες, Φρύγες. 

Ὅπλων χρέσις, θρῇσσαι, Σαλαμέν:ιαι 
᾿ Ι Γ ς; ΓΗ , μ " 

. Ἀργεῖαι, ᾿Ελευσίνιοι, ᾿Ἐπίγονοι. 

. “γδροφόροι, βΒάχχαι, Πενϑεύς, Ξάντριαι. 

. Δήμνιαι, ᾿ Υφιπύλη, Νεμέα, Κάβιροι. 

. Ψυγαγωγοί, Πηνελόπη, ᾿Ὀθστολύγοι. 

9 Διχτυουλχοί, Πυλυδέχτης, ---. Φορχίδες. 

. Μέμνων, Ψυγοστασία, -- 

ἐρραιβίδες, Ἰξίων, --- 

ΟΟΠΟΧἃΒ 

πὸ ἀοοίαο βαπῦ μὲ ἴδθα]δο: 

15. Φινεύς, Πέρσαι, Γλαῦχος [ποτνιεύς], Προμηϑεύς [πυρ- 

χαεύς]. 

Τίααο Ὀ᾽οσγαρ 8 ΑΘΒΟΙΒΥ] (Βα ΡΓᾶ Ρ. 469) πᾶρὸ ἀράϊ588 υἱαθίυγ : 

ἐβίω δὲ ἔτη ξϑ'΄, ἐν οἷς ἐποίησεν δράματα ο΄ χαὶ ἐπὶ 

τούτοις σατυριχὰ ἀμφὶ τὰ ιε΄. 

6 ἔυγοτο [πΠ|8., ἀΌΘΠ ἔτ. 1 βιρῃηϊῆοαΐ, οἷγ. ΑΡΟῸ]] 
14, 8, ὉἈΌῚ οἱ 8]18 δὲ ἢδθο βῃῃί: ᾿ϑάμας μὲν τὸν πρεσβύτερον 
παῖδα Μέαργον ὡς ἔλαφον ϑηρεύσας ἀπέχτεινεν, ᾿Ϊνὼ δὲ τὸν 

Μελιέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα 
μετὰ νεχροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο χατὰ βυϑῶν. Ὧδ Δσυμηθηΐο 
ὡς Ὑ ΘΙΟΚον 6 Αθβοῦν]. Τυ]ορσῖα Ῥγομη. ρ. 386544. οἵ 

ΝΔΟΙίγαρ χὰ ἀΟΥ ΤΥΠ]ΠορΙΘ ᾿. 124544., 4] Θἃ 486 ΑΡΟ]]060- 

γ5 1. 1. Βαθοῦ, δυριπηθηΐιμη [586 ββρίοαςαν {ΠΠ]ορῖδθ ΘΧ 
[Δ 00}}}8 Διχτυουργοί, ᾿Αϑάμας, θεωροὶ ἢ ̓ Ισϑμιασταί οοπίοχίδθ. 

Αὐ ἩθυηδηηΠ8 ΟΡρυδβο. ὙΠ Ρ. 178 544ᾳ. ἀθιποηβίγαγθ, ΠΟῚ 
Δατυουργούς, 564 Διχτυουλχούς ΠΟΙΠΘη ἴδθυϊαθ ΑΘΒΟΒΠΎ]Θ8Θ 
[1586 δ0. ΠΟ ΥΘΠηδίΟΓΘΒ, 564. Ρἰβοδίοσοβ ᾿π θ! ]ΘρΘ 08 6586 

(Υἱὰθ ἰηΐγα δὰ Διχτυουλχούς). Οἷν. α ὟΥ ΝΙύζβου αἀἷ6 ϑδρρῃ- 

ΡΟΘΒΙΘ Ἃ6ΥΓ Οτθοῆθη Ρ. 0660. Ὠγογβοη δάχγχας, ᾿ϑάμαντα, 
θεωρούς οοπϊπηρὶ. --- Οποα ἱταρτηθπίαμη Ηρβυοῖ. Βδθο 
βρυαζούσης λεαίνης" ἐν ᾿ϑάμαντι. ἀχμαζούσης ἢ ἐγχύμο- 

νος, ἰησογύαμη αὐγὰπὶ δὰ ΑΘΒΟΠΥ] δὴ δα ΟΡ 15 ΑἰΠδιηδη- 
(6 πὶ ΓΘΙΘΓΘΠἀΠΠ 510. ΒΌΡΠΟΟΙ {θαθηάπτη, 51] τϑοΐθ Μ᾿ ϑομ μα 
ἐν ᾿Αϑάμαντι α΄ ἢ βραζούσης οοηϊοοῖί. Νρο γ61Ὸ Θδθπδθ 

Ἰη6ηἴ10, ἀθ ατὰ νἱάθ ΟνἹά. Μοί. ΤΥ 514, οὐπη ἔγ. 1 οοποὶ- 
ΘῈ Ὑἱάθίιγ. Οδίθγαπι ὑὐπηθίσο ῃἰὸ ΟΥΟ ὙΘυθΟΥΠὶ ΘΟΠγθηϊ: 
υ- λεαίνης. βρυαζούσης. --- ἘῪ. 426 Αὐμδιηδηθὶ ὑ] θυ ὙΥ ΘΙΟΚΘΥ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΠῚΙ 

1 
᾿ ᾿ , ) 7. 3 “ὃν , 

τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰχεῖος λέβης 

αἰεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν 

Ὁ, 

χαλχέοισιν ἐξαυστῆρες γειρούμενοι 

ὃ 
ἀήτους 

ἀπαρτίέ 

1. Αἴμθη. Π Ρ. 851Ε ἦν γὰρ τὸ ἀρχαῖον δύο γένη τριπόδων, 

οὃς χαλεῖσϑας λέβητας συνέβαινεν ἀμφοτέρους, ἐμπυριβήτης ὃ καὶ 
λοετροχόος" Αἰσχύλος »ντὸν .. στάσινε. ὃ δ᾽ ἕτερος χρατὴρ καλού. 

μενος, ΥἿΙ Ρ. 816 Α τὴν δὲ αἐτιατικὴν πουλύπουν φασίν, ὡς Ἄλχδουν 
χαὶ Θἰδέπουν. καὶ τρέπουν δὲ λέβητα Αἰσχύλον εἰρηκέναι ἐν ᾿ϑάμαντι 
ἀπὸ ἁπλοῦ τοῦ πούς ὡς νοῦς. ὙοΥδαβ παδοὺ οἰΐδπι Εἰπβίδίῃ. ἢ]. 
Ρ. 140, 10. οἷν. Οἀ. Ρ. 1541, 29 χαὶ τὸν τρέπουν λέβητα παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ. Ἠδβγοῖ. λέβης. χάλκειος ποδονιπτήρ, τρέπους. 

2. Εἴγῃι. Μ. γΡ. 846, δ6 ἐξαυστήρ. σημαέίνεε σχεῦός τι, παρὰ 
τὸ αὔω αὔσω, αὐστήρ καὶ ἐξαυστήρ, Αἰσχύλος. Αἀαϊξ Ἐΐγη. ΕἾΟΓ. 
6α. ΜΠΠΟΡ Μό]. ἀθ |ἰῦ. στ. Ρ. 116 ᾿ϑάμαντε »χαλκέοισιν ἐξαυστῆρες 
χειρούμενοικ. Οἷν. Ηδβγοὶ. ἐξαυστήρ" χρεάγρα. 

8. Ηδβγοῆ. ἀήτους" μεγάλας. Αἰσχύλος ᾿ϑάμαντι (ἀϑάμαν- 
τας οοἀ., υπᾶρ ᾿ϑάμαντι σ 1. 6. σατυρικῷ οἸϊοῖς βομον). 

4 Ἠδβυοι. ἀπαρτί: ἀπηρτισμένως (οοα. ἀπαρτιᾷ ἀπαρτισμένος), 
ἀχριβῶς. Αἰσχύλος ᾿Αϑάμαντι. Οἷν. Αποοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 210, 28 ἀπαρτέ: 

ἀπηρτισμένως. 

1 ν. 1 τρέπουν ἐδέξατ᾽ οἶχον Ο. ὠτώεις λέβης Ἡ διδάιπη!]ογ, 
ἴογί. ἔφλεξε γάλχειος λέβης. 

2 ἐξαυστῆρσιν ἐξαιρούμενοι Ὠϊπαογί οοπηἸδίο 1,Δοοπῖοο ἐξαιρέταρ, 

ἀθ αὖὑο νἱὰθ ὙΔΙΟΚοη. Απἰτπιδᾶν. δὰ Απηποη. ᾿. 38, ἴοτί. ἐξαυστῆρσιν 
ἐγχειρούμενοι. 6 ἴοτπιδᾶ ἐξαυστήρ εἶν. Ο. Φ. Αἰὶ. Π 818, 27. 

ΕΑΒΌΒΑΒΟΌΜ ΒΒΑΘΟΜΈΕΝΤΑ. 

[414Σ ΔΟΚΡΟΣῚ] 
ΑΘ 5 Αἰδηύθπη ΤΟΟΓΠῚ ΠῸῚ ΒΟ ρ511. Νὰπι ἴῃ ῬΙΟΥ. 

ΜΙΠΟΣΙ Μό]. 46 ||. στ. ρ. 810 (Ρδύόθῃι. 6, 14), υδϊ ἢδθο 

ϑιηΐ: »τέ σοι ὃ ᾿Απόλλων χεχιϑάριχεν:ς τὸ χεχιϑάριχεν οἷον 

ἐμαντεύσατο" ὥς φησιν Αἰσχύλος ἐν Αΐαντε Δοχρῷ ῬΘΙ ΘΙΓΟΙΌΠῚ 

ΑΘΒΟΙΥ ΠΟΙΏΘΠ ΡΙῸ ϑΟΡΠΟΟΪ6 ροβίαμη 6586 τηοηυϊὺ ΠΙΠαοΥΐ. 

Ιπδηΐὰ βυπί αὐὑδ ὙΘΙΟΚΟΙ ΤΙ]. Ρ. 4405α4ᾳ. ΟΟΙΏΠΊΘΗ 8 οϑί 

(46 ἔδθυ]α ᾿λάδες νἱάθ δὰ ἔν. 10). 

ἀὐΓΙΤΙΘΙ 

6 μᾶο ἴαθυϊα οἱ ἀθ Παπαίάυχμη {]οσία νἱάθ α Ηθυτηδπη 

ΟΡα80. ΠΡ. 810, 314, 819544., ΥἿἼΠΠ γΡ. 18054ᾳ. γε] βά. Αθβῇ. 

γ0]. 1 Ρ. 3295αᾳ., ὙΘΙΟΚΟΥ ΤΙ]. Ρ. 890544.. Ττὰρ. Ρ. 48, ΚΙ. 
Θομυ οι ΤΥ ῥ. 100544ᾳ., 12854α4ᾳ., ΤΙ ]Ον ἀθ Ὀαπαίάσμῃ ἴα Ὀυ]ὰ 
ἴῃ Ζο  βο τς ἢ, ἃ. ΑἸζοτῦν. 1898. Ρ. 951 54ᾳ4.. Ὀτογβθη 10. 1841 
Ρ. 226, αταρρε Ατδᾶπθ ρ. 7258α4ᾳ., ΕὟ Βοῃηθίονηη ῬΏΠ]ΟΙ. 
1848 ρΡ. 869544., ΝΙίΖϑοι ϑαρθηρορβὶθ Ρ. ὅ68, ΜΉΘ᾽ ΠΚΘηΒ ἀ6 
ΑΘ50ῃ. Πδη. 1886. ΑΥΥ ΒΟΏ]ΘρῸὶ Ὀγϑιῃ. Ὑο1]. 1 Ρ. 150 {ΠΟ σίδ 1 

6χΧ ΑΘθρυρί 5, ΒῈΡΡΠ ΟΙθα5, Ὀδηδίἀἰθ5 οοΙηροποθαΐ, Ηθυτηδηη 

ΘΌΡΡΙΠΟΙθα5 Ρυϊπηαπη ὑΠΠ]ορίαθ Ἰοσιπ υἱπα]οανὶῦ οἵ θοῦ ηἋ0 000 

θαλαμοποιούς [Δ Ὀυ]απη ἃὉ Αἰγυπτίοις ἴογίαβ8θ. Π0η ΑἸ ΥΘΙΒΔΙῚ 

(εἴν. Ηγᾳ. ἢ. 168) οοΟἸ]οοαν, ὙΥΘΙΟΚΟΥ βἰαίαϊ ὑΠ]ΠΟρΡΊαπη ΠᾶΠΟ: 

᾿Ἱἱκέτιδες, Αἰγύπτιοι, Δαναΐδες, Ἰάθτη γα]ύ Ὠγόγβθη ααἱ ἰρίγαϊο- 
σἷαπὶ ΘΟΙΡΟΙΪ, οχ Δ Ὀ}}}5 Ἱκέτιδες, Αἰγύπτιοι, Δαναΐδες, ᾿άμυ- 

μώνηῃ. Ὀϊπάογῆο ρῥγοθαίαῦ μᾶθὸ ἰοίγα!ορία: ᾿Ϊχέτιδες, Α4ἰγύπ- 
τιοι, Δαναΐδες, θαλαμοποιοί, Ἠαγζαηρίο πᾶθ6ο: ᾿Μέτιδες, 4{ἰγύπ- 

τιοι, θαλαμοποιοί, ᾿Αμυμώνῃ 6]. 5680]. Ἐπωγ. ΟΥ. 8712. αι γτι- 
Ομ Δ Ὀυ πη Ρ]οτίαθθ παϊς ἰρίγδ]οσῖδθ ᾿μυμώνην {ὐἹθαπηΐ. 
Οἷγ. Βοορίσου ΑἸπδ!ίμθα Ρ. 280. Ῥυδθίοσρα υἱάβ ΦΗ Τ' Βομτηϊαΐ 
ἀθ Αθβο ἢ. ϑῈΡΡΙΠΟἰθυ5 1899, Α 5000} Βεοιῖέν. Ζ. Κοηηΐ. ἃ. ὑγὰρ. 
Ῥορβ. ἃ. ατίθομθη Ρ. 22, ΟἿ ΝΑ ΘΙΒΌΔΟΝ ἀ6 το] ρ᾽οη 5 ΟΥο- 
βίαι) ΟΠ πος θυ5. 1848 Ρ. 85, ΟΚταβα ἴῃ 6. ΑΘ80}. 
ΌΡΡ]. 1861 Ρ. 8584α4ᾳ.. ΟΡογάϊοΚ ἴῃ θα. Αθβοῃ. ϑ'ρρ]. 1869 
Ρ. ὅ8αᾳ. Βιγτύ Ν. ποίη. Μυβ. 1877 ρΡ. 417544. οχ ϑίχα. Υ 
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Ρ. 221 (νἱάθ ἱπῆγα δὰ ἔν. 46) οἰἥοθυθ 510] υἱάθίιγ, δΔαναΐδες 
ΠΟΙΏΘ ζιΐϊδθα {ΠΠ]Ποσίαθ οαΐὰ5 Δ ]Δ6 ὑϊέτιδες, θαλαμοποιοί, 
Αἰγύπτιοι οββθηΐ. --- Αα Αθρυρίϊοβ γοίζυ! ἔν. 888 [ΔΓΟΠΘΥ, 

(801 ΗἨδγίαμρ). Ὑἱᾶθ οἴϊδιῃ δὰ ἔν. 588. 

Ζαγρεύς 

ΑΙΤΝΔΙΑΙ, 

Ι͂η οαἰδοσο Αἐτναῖαι γνήσιοι οἰ, 4ἰτναῖαι νόϑοι. 1) 6 ΑΘΒΟΠΥ]] 
Αρίπδοίβ νἱάθ ΘΙ ΚΟΥ ΤῊ]. Ρ. 666, ατ. Ττὰρ. Ρ. ὅ75α., ΖοΙϊύ- 
ΒΟΥ. {. ἃ. ΑἸζογίν. 1888 ρ. 298ὅ544ᾳ., Ηρυπδηη. οραδο. ΥΠ 
Ρ. 815544. οἱ 382564. οὗ ᾿πΐτα δα ΑἸομηθηδιη. (ΘΠ ΠΤ ΠΟΙΠΊΘΗ 
Αἴτνα ἴαϊδθδθα νἱάοίαῦ ΟΠ ποίάθνῖπο (ΒΒ οῖη. Μαυβ. ΠῚ. 184 

Ρ. 10544.}) ΡΓΟΡΙΟΥ ΜδΟΓΟΌΙ ἸΙοοσμῃ δὰ ἔν. 6 αἴδγθπάπιη. Δα 

τηδίσχοιη δ] ΘΟΥαπ (ν. ἔν. 7) [θυ] βρθοΐαββθ οοηΐϊθοῖῦ Ηδι- 
ἴπησ. ὙΙάθ δὰ ἔν, 6. ἴΙ͂ῃ νυἱία Αθβοῦν} (Υ. Βυργα Ρ. 468) 
Πδθὸ βιιηΐ: ἐλθὼν τοίνυν εἰς Σιχελέαν Ἱέρωνος τότε τὴν Αἴτνην 

χτίζοντος ἐπεδείξατο τὰς Αϊτναίας οἰωνιζόμενος ἐντεῦϑεν βίον 

ἀγαϑὸν τοῖς συνοιχίζουσε τὴν πόλιν. ΟἸγδύ »ΑΘΥ Αθίηδ 

δ ΟΥ̓δμιοσ. Απροᾶ. Οχοη. Πρ". 4483, 8 βῖνε Εἴγ. αὐ. Ρ. 227, 
81 Ζαγρεὺς ὃ μεγάλως ἀγρεύων ὡς νπότνια [ἢ Ζαγρεῦ τε ϑεῶν 
πανυπέρτατε πάντωνε ὃ τὴν ᾿Δλχμαιωνέδα γράψας ἔφη. τινὲς δὲ 
τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Διδου φασίν, ὡς Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ... ἐν δὲ 
Αἰγυπτίοις οὕτως (ὅν τε οοἄ. Ῥαγΐ5.) αὐτὸν διὰ (γογῦα οὕτως αὐτὸν 
διὰ οἵη. οοα. Οχομ.) τὸν Πλούτωνα χαλεῖ, τὸν ἀγραῖον τὸν πολυξε- 
νώτατον διὰ τῶν χεχμηχότων. Οιδθ οΟχίγθηδ γ θᾶ ΟὰΠ 6Χ βΌΡΡ]. 

Υ. 1062---164 τοροίϊία 5ἰπί, ὙΘΙΟΚΟΙ ΤΥ]. ἡ. 657 οοπίθοϊ; ἐν δὲ 
Αἰγυπτέοις οὕτως αὐτὸν τὸν Δία τὸν Πλούτωνα χαλεῖ τὸν... Δία 

τῶν χεχμηχότων, ἨρΙΙΏΔΠη 510: ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οὕτως αὐτὸν τὸν 
Πλούτωνα καλεῖ, ἐν δὲ Ἱχέτισι τὸν Δία ντὸν γάϊον τὸν πολυξενώ- 

τατον Ζῆνα τῶν χεχμηκότωνε. Μα]πι ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οὕτως αὐτὸν 
τὸν Πλούτωνα καλεῖ, ὃν ἐν Ἱχέτισι ντὸν γάϊον τὸν πολυξενώτατον 
Δία τῶν κεχμηχότωνε. 

ΕΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 481] 

ἴῃ ΘΓ ρυθοῃ. Ῥοθβίθς ϑίζαῃρθυ. 4. ὈάΥΟΥ. Ακδᾶ, 1888 
Ρ. 8498544ᾳ. ποη Ο]. 71, 6 5'γθ ἃππηο 415 ἃ. ΟἾγ. η., 564 
ἸηΐοΥ ΔΗΠΙΙη 472 οἱ 468 ἤδης {Ἀθυ]αη ἀοοξατη βαβθ Ραυϊαί. 
Οὗ, Ηθγηδηη Οραβ6. ΠῚ Ρ. 150: γ»αΐ ποῃ βδἐξἷβ δοοιχαΐα ἀϊοξα τη 
50 ἃ Υἱΐδθ βουϊρίουθ, οοουραίαμη 60 [ΘΠ ΡΟ ἴῃ οοηδίϊϊαρηᾶα 
θὰ Οἰνιδαΐθ [1886 Ἠ]ΘΓΌΠΘΙ, ἰϑιηθῃ οἰϊδπη ΠΈΌΡΟΙ Οοηβίϊαξδθ 
ϑγδίθ]α ἢ 6586 ΑΘΒΟΒΎ]αΤη, ὨΪΠ1] οϑὲ φαθα ογθάθγο ΡΓΟΒΙραΐς. 
Αα Αθίμαθαβ ρϑυ ποῖ νἱἀρίῃν ἔν. 288, (πο ἔθ]46 ἐγ θαϊέ 
οἰϊαπη τ, 110 δίδου). 

6 
ἰ ἂν 5» ᾿; Ρ] - Ἃ , ᾽ (4) τί δῆτ᾽ ἐπ’ αὐτοῖς ὄνομα ϑήσονται βροτοί; 

(Ὁ) σεμνῶς Παλιχοὺς Ζεὺς ἐφίεται χαλεῖν. 
᾿ Ἃ Ἁ ν - :] Γ - ᾿’ (4) ἢ καὶ Παλιχῶν εὐλόγως μενεῖ φάτις: 

(θὲ) πάλιν γὰρ ἥξουσ᾽ ἐχ σχότου τόδ᾽ εἰς φάος. 

6 Μδογοῦ. δαί. Υ 19, 17 αἱ Ῥαζίοὶ ἐπ ἱοῖϊία οοἰμπιέν", φιοβ 
Ῥυγύηιιιδ οηιιΐμηι Αδϑοϊιψι8 ἐγαρίοσιιδ, υἱἷγ εἰἐέφιι6 δὲσιωϊιδ, ἴῃ {ἰξέογα5 ἀεαϊέ. 
Τηἰογρτοίαἑοηθηι φμοφψια ποριϊηϊϑ ἐογηι, φώαηὶ ατγαεοὶ ἐτυμολογέαν 
υοσαπέ, ὀαργεδδὲξ σεγϑίδιι8 διῖ8., ϑεά ργωδηιαηι σϑγϑιι8 Αεδολψιδ ροπαηι, 
ραιιοῖδ θωρίαπαπάᾶία 68ὲ ᾿ϊδίογία αϊϊοογμηι. [Ια ἱοϊϊα ϑγηναοίνιδ Πιωυΐιι 
ὁϑέ. ]μία ἤωπο πψηιρῆα Τλαίϊα (γ. ἔν. ΤῚ σοηργαδβϑε ]ουΐβ σταυΐαα ηιθέε 
]ωποηΐβ ορίαυσϊέ μὲ οἰδὲ ἰογγα αρἠϊδθοογοί, αοίμηι εεί. ρ ἰδὲ υϑηϊέ 
ἑδπρε8 πιαξωνἑαἐὶ8 ἑηζαηέμηη ιοβ αἴσο {ϊα 9όδίαυεγαΐ, γϑοίιιδα ἐθῦγα 
ἐϑέ οἰ ἄμο Ἰηζαηίοε ὧδ αἷυο Τλαϊέδαο Ῥγοφγδϑϑὲ θηιθγϑομη ἀρροϊϊαίέφεο 
ϑωιηὲ Παϊϊοὶ ἀπὸ τοῦ πάλιν ἱκέσϑαι, φμοπίαπι ργίμδ ἴῃ ἐογγαηι ηιογϑὲ εἶρ- 
ἤμ0 ἡπία τϑυεγδὲ διηί. ΤΌΪ4, 24 Αδϑοϊψὲ ἱναφοθάϊα ὁθὲ φιαθ ἐπδονιδιίην 
Δείπα. 1π ἦαο σμπὶ (6 αϊῥοὶς ἰοφιιογοίαιν, οἷς αἱέ τέ... σεμνοὺς... 
χουσεχστουσ.. φάος. Οὐδο πο Μϑογοθίυβ ἀθ Ῥᾳ]οὶβ ΘΟΓΙΠΊΠ.Θ 
ηδίγΘ Τοίοσί, ἤδθοὺ Θὰ δχ Αθβοῦυ]Ἱ ἰθυ]α ΒῈΠΊ051558, οὕ οχ 080 
Ιο00 οὲ οχ ἔγ. ῬΧΓΟΧ πιο σΟσποβοϊίαν. 

θ ΑἸέθγπᾶ μᾶθο 6886 τηοπαΐξ βίδηϊου. Υ͂. 2 σεμνῶς ΗδΙποΙάρη: 
σεμνούς Ῥ. Οἴν. ϑορῃ. Ο. Ο. 41. Υ͂. 8 μενεῖ Βομηροίἀονίη: γα]ρὸ μένει. 
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Ἴ 

ΘίοΡἢ. ΒγΖ. Παλική, πόλις Σικελίας ε πλησίον δὲ αὐτῆς Εν 

Παλικῶν, οἵ εἰσι δαέμονές τινες, οὃς Αἰσχύλος ἐν Δἴτναις γενεα Αδν 

Διὸς καὶ θαλείας (Αἰϑαλείας νοὶ Αὐἰϑαλίας ὙΥοἸοῖκον Ζοἰβοιτ. ἐπ 

ΑἸϊοτῖν. 1888 Ρ. 241) τῆς Ἡφαίστου, Σιληνὸς δὲ ἐν ὙΠ φῇ 

νης τῆς Ὠχεανοῦ καὶ Ἡφαίστου" χληϑῆναι δὲ αὐτοὺς Παλικοὺς διὰ 

τὸ ἀποθανόντας πάλιν εἰς ἀνϑρώπους ἱχέσϑαι. 

8 
πολυηλάχατα 

9 

αἵμοι 

10 
’ 

χρείσσονες 

"}} 

Ζοᾶππθβ 1γάπβ ἀθ πηθῃ8. Ρ. 2714 δά. ΗδΞο: χαὶ βασιλεῦσαι δὲ 

αὐτὸν (56. τὸν Αρόνον) ἣ ἱστορία παραδίδωσιν 5: χατά »ῪΨ» ειῇ 

βύην καὶ Σικελίαν (οἰκίσαι τε τοὺς τόγπους καὶ αρευμαρ τοποος τῇ 

ὃ Χάραξ φησί, τζὴν τότε μὲν λεγγομένην Κρονίαν, νῦν δὲ ΨΨ εἰ 

λιν ὡς ζ])σζονζος περὶ Ἑλλην)εκῶν ϑεῶν καὶ θελέμων ψὰε μερὶ 

λος ἐν τῇ Αἴτνῃ (ετνη ο0ἀ.) πζαραδιδόασιν). ϑαρρ]ουῦ πδθὺ Βᾶ86. 

Π6 τῷ οἷγ. θιοά. ΠῚ 61. 

- - “μ«ῳὡ . 

8 Θ6ΠοΙ. Ηοπι. “188 τὸν κάλαμον γὰρ τῶν βελῶν τινες ἦλα 

κάτην φασέ, καὶ Αἰσχύλος ἐν Αἴτναις τοὺς ποταμοὺς πολυηλαχάτους 
Ι “ ’; ὅ᾿ ᾿»» ᾿ ἤ ἊΝ κι ’ Ἐ- τὸ “-- ν 

φησί, οκγοι. ἠλαχάτη" δόναξ. ὁμοίως χαΐ πολυηλάκατα τὰ τῶν 
Ι 

, “ καὶ »Ξ- Ξ ὡ - 

ποταμῶν χείλη, ἀπᾶθ Μ΄ ϑομπαὶ οἴροϊ; πολυηλάκατα ΑΘΒΟΒγ πὶ τὰ 

τῶν ποταμῶν χείλῃ αἰχῖ588. : ἡΠῸΝ “μα 

9 Ηδβυοῖ. αἱμοέ: ὃρυμοί. Αἰσχύλος Δἐτναέαις (αἰτιναίαες οοἀ.). 

σίν. Απροᾶ. Βεκκ. ρ. 860, 80, Εαυδίαϊ. Οά. Ρ. 1851, 21. Ζοι. 

Τοχ. Ρ. 69. 4 ἡ, ἐν 

10 Ηδβγοῖ. χρεέττονας (κρεέττονες Ο τυβίαβ) τοὺς ἥρωας 

οὕτω λέγουσιν. δεκοῦσιν δὲ κακωτικοέ (καχότυχοέξ οοά., οπιθηἀδίθ 

πινεο εἶναι: διὰ τοῦτο καὶ οἱ παριόντες τὰ 
Ῥμοί. 1,6χ. Ρ. 177, 8) τινες εἰναε" θεά οὗ 9 ἢ ριόντι μ" 

ἡρῷα σιγὴν ἔχουσι, μή τι βλαβῶσι. καὶ οἱ ϑεοὶ δὲ (1. καὶ τοὺς 

ϑεοὺς δὲ) Αἰσχύλος Αϊτναέαις (αἰτναέίας οοἀ.). 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

[44 ΑΧ ΜῊΗ ΝΗ]. 

6 πὸ ἴαθυϊα νἱὰθ δὰ ἔγ. 12. ἘδΡυΪΔη Παΐὰ5 ΠΟΙ ΠΪ5 
ΑΘΒΟΏΎ]Ο Δοϊμαϊοαῦ ἴδηϊου., ΑἸΟηΘπδη οἱ Ηργδο 85 δά θιη 
ἴα1586. Βιβρίοαίγ Ῥδανν (οἷν. ὙΥΘΙΟΚΟΥ ΤῊ]. Ρ. 564), ΑἸοιη6- 
Π8Π), ΗΓ ΔΟΙΙἀ85, Αθίπαθαβ {υΠ]ορίαπη οἴδοίββθ οὰπὶ ὙΥΘΙΟΚΘΙῸ 
ΒΑ Αἤγθηβ οἱ Ὀγόνβθη ΔΥὈἰ γΔηςΌΓ. 

19 

» ᾿ ὡς 

ΑΜΥΜΩ ΔΗ. 

γΙὰθ βαρτὰ δὰ Αθρυρίίοβιυ Πθ ἀγριπηρθηΐο οἷν. Αρο]οά. 
ΠῚ, 4, 1, Ἡγρίη. ἢ. 169, ΒΟίρΟΥ ΑἸηΔ] 1. νο]. ΠῚ μ. 28056. 
οἱ 28958αᾳᾳ. Ηπΐὰβ ἴα υ]Δθ βαίγτίοδθ ἰογίαβϑο ἔπι {τ. 12. 

19 

σοὶ μὲν γαμεῖσϑαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾽ ἐμοί. 
Ηδθο νϑυθὰ 811 Ναρίιηο, 8ἃ}}] βαΐγγο {ἱθαπηί. 

14 

χάγωγε τὰς σὰς βαχχάρεις τε χαὶ μύρα 
)1α, πὶ ΓἉΠΟΥ, ϑδίν υιβ ΡΓΆΤΊΘη5, οὐ ΡῈ6}18 αἰχίββοί, 856 

ΟΟἾ586 ἰδ ἴθ γῸ5 ΠΟΥΓΙΔΟΒαι6 διηδίοσοβς ΒοίΠο. 

12 Ἠββυοῖ. ἀποστάς" φυγών. Αἰσχύλος ᾿Ισϑμιασταῖς καὶ ᾿4λκ- 
μήνῃ (καὶ ᾿δλχαμάν ϑίδηϊ!ον, καὶ ᾿Δμυμώνῃ Τουρ, καὶ ξὐριπέδης Ἀλκχ- 
μήνῃ ΑἸΡΘΡ οἱ Μϑομηναί, ἀπ ὶζο οχ ϑόρῃ. ΕἸ. 1716 χαὶ Σοφοχκὴῆς 
᾿Πλέκτρᾳ δοῃίσογ 6). 

18 ΑΠΠΠΊΟΠΪΒ ἰῃ Υ. γῆμαε Ρ. 81 Αϊσχύλος ἐν ᾿Δμυμώνῃ »σοὶ .. 
γαμεῖν δὲ μήκ, Ἡροτοἀΐδη. περὲ ἀκυρολογίας ἰῃ Βοΐίβϑδοῃ. Απροά ΠῚ 
Ρ. 208 Αἰσχύλος ἐν ἀσυμβάνῃ »σοὶ μὲν γαμεῖσϑαι μόρσιμον, ἐμοὶ δὲ 
γαμεῖν. Οὗ Εΐγπι. αυά. Ρ. 125, 7, υδὶ γαμεῖν δόμος, Απροᾶ. 
ΒΔΟΙΠΊ. γ0]. Π ῥ. 815, 8, υδὶ γαμεὲν δ᾽ ἐμοί Ἰορίξαν. 

14 Αἰμρη. ΧΥ͂ Ρ. 6900 χαὲ μήποτε οὐκ ἔστι μύρον ἣ βάκκα- 
ρις. Αἰσχύλος γὰρ ἐν ᾿Δμυμώνῃ (ἀμυμόνη ΑἹ ἀντιδιαστέλλων φησέ 
»χἄγωγε τὰς σὰς βακκάρεις (βακκάρει ΑἹ. . μύρακ. 
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1ῦ 

ϑρῴσχων χνώδαλα 

Ηος Νορίαπαβ βαΐῦστο ἀἴσογο υἱἀθίαΓ. 

ΡΓΕΙ͂ΑΙ. 

πῃ οαἰαίορο οὐ Εἴγπι. Μ. Ρ. 541, ὁ υἰὰ]ὰ5 οδϑί ᾿4ργεῖοι, 

Μ ϑομινί το (ΡΒΪ]ο]. ΧΥ͂Ι ν. 161) ᾿Αργεία ἴα 1586 γνἱἀοίαν (νἱ 6 

δα ἤν. 18). ΒοΘΟΚῚ σγ. ὑτὰρ. γΥπ0. ΑΥΡΊΝΟΒ ἀγαιηᾷ 5 ΓΙ ἢ 

[αἷδ86 νυΐας ποὸ ἀπθὶϊαὺ ααΐη ἈΥΡΊΠΙΘἢ ΠῚ ἰάθη ἱπουῖῦ απο 

ἴῃ ϑόρῃοο}}5 ᾿“γαιῶν συλλόγῳ, ἵτ. 180 πὰς τοίργθηβ. Οἷν, Ηθι- 

πηᾶπη ΟΡυβο. ΥΠ γΡ. 201. ΜΝ ΘΙΟΚΟΥ ΤῊ]. Ρ. 31:25α4ᾳ. ΕἸθιβὶ- 

πἶοβ Ατρίνοβ ΕΡίϑομοβ, Τγὰρ. Ρ. 29 Εγίροποβ Αὐρῖνοβ ΡΠ οο- 

πἶθ885 (εἶτ. δα ἔγ. 259) ἴῃ ὑπ ] Δ 1ὴ γραϊσοθαί, Πγόγβθὴ '4ρ- 

γείους, ᾿Ελευσινίους, ᾿Επιγόνους ἱαπροθαΐί. ϑομποίον πη ῬὮ]]Ο]. 

ΠῚ γ. 8600 ᾿Δργεέους εἰ Οἰδίποδα ραηάθιῃ θυ ]απη πΐδ86. ἃΓΌ]- 

{ταΐατ. ᾿Μργείοις τιράϊαπι, ᾿Ελευσινίοις ΘΧΟΓΘΙΠΌΙΗ {Ἰορσίδθ 1ο- 

οαπη γἱπᾶϊοαὶ ὙΠ αιαονΖ θυ. νο], ΧΧΥῚ ρῥ. 221. ὙΙάΘΗ ΤΕΣ 

Ἀγεῖαι ΒΡ 1665 τηδίγϑϑ ἀπ α1η αα ΤῊΘθα5 ΘΔΘΒΟΓΆΙ [π1556 οὐ [Ὁ Γ- 

[556 ἴθ]. ᾿4ογεῖαι ᾿Ελευσίνιοι ᾿πίγονοι οοὨ μα ΔΓ ΠΊΘΗ- 

τὰ Βαδαοταπί. Οἷν. οἴαπι 7 βοιιας Ζοιίβοιν. ἢ. ἃ. ΑἸ ΟΓΌΝ. 

1856 Ρ. 40254ᾳ4ᾳ. (Ηππο γοΐογί ἔν. 1119 γαϊοβίαβ, 282 ΗδυπΡ)]. 

16 

χαὶ παλτὰ χὰἀγχυλητὰ χαὶ γλῇδον βαλών 

17 

Καπανεύς μοι χαταλείπεται 

λοιποῖς ἀχέραυνος ἄρϑρων 

ἐνηλυσίων ἀπέλιπεν 

18 Ηρβυοι. ϑρώσχων χνώδαλα" ἐχϑορίζων καὶ σπερματίζων, 

γεννῶν. Αἰσχύλος ᾿Δμυμώνῃ. 

16 Ηλτγροογ. Υ. χλῆδος : Αἰσχύλος ᾿Δργείαις (510 Α εἰ Β, ᾿4ρ- 

γίαις ΟἹ »καὶ... βαλώνε. 

11 Εἴγη. Μ. Ρ. 841, ὅ ἐνηλύσια" εὐχένητα, καὶ ἤλυσιν τὴν 

16 (χληδὸν βαλών δα) χλῆδον βελῶν Μ ϑοΒπαί. 

11 Υ͂. 2 ἄρϑρων φτο ἀρόρων (γυϊσο ἀρούρων) Μϑομηαί. Υ͂. ὃ 

ἐνηλυσίων φῬτῸ ἐπηλυσίων ϑίδηϊου. Ιοοὰ8 ἀθβρογδίαβ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

18 
ἀπόσχημμα 

19 
ἐμμέλεια 

4 ΡΓ 2. 
Οαἰα!οριβ μαθοί ᾿ἀργὼ ἣ χωπαστής (φργὼ ἢ χωπευστής 

ΑΙ4.). ᾿Δργὼ ἢ χωπευσταί ὙΥ ΘΙΟΚοΥ ΤῊ]. Ρ. 8312. (ἰτυ] τὴ Νβκοὸ 
Ραυϊαΐ, Κωμασταί Ηδγίαπρ, ἤωπασταί ΗἸΡΡΘΗΒΕ6] ἀ6 ατδθα. 
ὑγ8ρ. ΡΠΠΟΙΡαΠ ἰδ] γα Π ΠΟΙ 8 Ρ. 11. Μαὶπη Κωπη- 
λάται. ϑαίγγϊοα ἴδθυ]α, ἔπ]586 νἱἀθίυν ΠΙπάογῆο. ῬΔΓΙΠῚ εὐδὶ 
ὈΔΌΠ]Π1ὰ σοπίθοὶύ ΘΙ ΚΟΥ ΤῊ]. Ρ. 511 544ᾳ., Νδομίγαρ Ρ. 100564 
γΙᾺ6 ᾿ἰηἴτὰ δὰ Οδθῖσοβ. ἤαβέρους οἱ δης μιϑυϊ ΠῚ ἀἰγοαν 
58Π| {πἰ556 ρΡαυΐαί Ηδγίπηρ, ααἱ ἢ. 19 οἱ 393 ἢπς γοίοσί. ΕῪ 
909 πὶ ἔδθυ]αθ δάβουιιὺ Ὑ ΔΡΊΘΥ. 

0 
ξ 

ποῦ δ᾽ ἔστιν ᾿4 ὺν αὐδᾶ ) πο ἔστιν Ἄργους ἱερὸν αὐδᾶεν ξύλον: 

ἔλευσιν. Αἰσχύλος ἐν Ἀργείοις νΚαπανεύς ... ἀρόρων ἐπηλυσίων 
ἀπέλιπενε. οὗ δὲ τὰ χατασχηφϑέντα. οὕτως εἰς τὸ ῥητορικόν. εἰς 
δὲ τοὺς ἐτυμολόγους εὗρον: ἐνηλύσια λέγεται εἰς ἃ κεραυνὸς εν, 
βέβληκεν, ἃ καὶ ἀνατίέϑεται Διὲ χαταιβάτῃ καὶ λέγεται ἄδυτα καὶ 
ἄβατα. Οἴν. ἩφδγοΙ.. ἐνηλόσιος οἱ ἐνηλύσια. 

18 Ηρβυοῖ. ἀπόσχημμα' ἀπέρε σγύ Ἄργέ 
5015 ᾿Δργεέᾳ,  ἰριυθθσια γε δναμδῶος ος ΑΜΕΡΥΣ. ΠΥΈΟΘΒΝΝ 

19 Ηρβυοι. ἐμμέλεια" εἶδος ὀρχήσεως -- τραγικὴ δὲ ἡ ὄρ- 
χῆσις. ᾿Δργυρίοις (Μουγβίαβ Ἀργεέοις, Ἠατγίαησ Νργοῖ) δὲ Αἰσχύλος 
ἀντὶ τοῦ σατυρική, ἥ ἐστι σέκινις. ΒοΙίἢ6 ἀχκύρως δὲ Αἰσχύλος 
ἀντὶ τῆς σατυρικῆς, ἥ ἐστι σέκινες. 
Ἦν πος ΡΏΠΟ Δυά. περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύϑερον 
με μεῖνε ἐπυρεν οὐδ᾽ ἡ ἠργὼ ναυαρχοῦντος Ἰάσονος ἐπέτρε- 
γυ βηνβῃγβερκνεποίξ Μεμριρομένῃ χαὶ φυχῆς καὶ λογισμοῦ, φύσις 
με ξεν ἐρος" ὅϑεν καὶ Αἰσχύλος ἐπ᾿ αὐτῆς εἶπε »ποῦ .. αὔ- 

ὕλονά, αποα υΐϊο ἔλθ] υἱπαϊοανὶς Ὑ ΘΙ ΟΚου ΤΥ]. ῥ. 818. 

20 αὐδῆεν Ῥγὸ αὔδασον Ἡδτίιπ ὰ ᾿ 8, αὐδᾶεν Οονοί. Οἵν. Α 
ΕΥ̓͂ ὅ81 αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρυ. ΜΕΝ 
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080]. ΑΡΟῸ]]. ΒΒ. 1 10 Φερεκύδης δὲ Ποτνιέα ἱστορεῖ τὸν 

Τῆρυν (Ατρὰϑ σα θογπδίογεπι), ὃ δὲ Αἰσχύλος ἐν τῇ Ἀργοῖ τὸν Τῆφυν 

Ἶρυν χαλεῖ (μαριφυν καλεῖ Ι,, μαρτυρεῖ Ἶφιν καλεῖσϑαι Μϑομπηαί 

7Ζο βοῦν. ἴ. ΑἸτοτγῦν. 1866 Ρ. 869). 

ΑΥ̓ΔΛΑΝΤΠ. 

Νοίιθῃ μαδοὶ οαἰαϊοσιβΒ. ΕΑ ΑΒ γοηΒ, ΒΟΙΠΘ, ὈΓΟΥΒΘῊ 

μὰς τοίοσαπε ἤν. 359 αὖ νου ΜοΕΙΘΔΡΤΙ. ὙΥΔΡΊΘΥ 5ῈΒΡΙ Δ [ΌΓ, 

Πᾶπο ἴα θυϊαπ θὰ οοπ ϊπυἶδ8δ86 απᾶθ πᾶγτδΐ ΔἈρο]]οά. ΠῚ 9, 2 

ἃς βαἰγτίοδπιὶ [αἶδθθ6, Ηδπὸ οἵ Ἱερείας ἴδ Ὀυ]απιὶ ΘΠ 6ΠῚ [1556 

Ρυϊαὶ Ηδνίαηρ. 

ΘθΑΚΧΑΙ. 

ΨΑΙΟΚοπδοῦ (ΠὈἰαίτ. Ρ. 16) Βδοομὰβ οἱ Ῥρηΐῃοα, ὍΡΟΥ 

ΒΑΓΟΠᾶ5 οἱ Χαηίτίδβ θαπᾶθπι ἴδθυ τη ἔα 856 Ρυϊαϊ, Δ ΘΙΟΚΘΓ 

Τιῖ]. ν. 821564., Νδοδίγαρ, Ρ. 129544. Ῥομίπθαπη ΠΟΙΉΘἢ 6Χ]- 

οἰππαὶ ὑπΠορίαθ οχ ἴδ }}5. Σεμέλη, βάχχαι, Ξάντριαι ὁοἸηρο- 

οἰἰδθ, Ὀγούβοη Τοξότιδας, Σεμέλην ἢ ̓ Υδροφόρους, Πενϑέα ἢ 

Ξαντρίας ἴῃ ὑΠΠ]ΟρΊδπὶ τοαϊρὶς, ΗἸΡΡΘΏΒΕΕΙ 1. 1. Ρ. 41 ΒδοΟΠἃ8 

ποθ {ὑυ]οσῖαθ παροὺ ἴθ ]88 ᾿γδροφόροι Πενϑεύς Ξάντριαι 

ΘΟΙΏΡΙοχαθ. ἯΪ8 ΟΡ βοπῖθα8 οἰδοὶί αυοᾶ αυδίίαον πΟΙΗΪΠᾶἃ 

Βάχχαι, Σεμέλη ἢ ̓ Υδροφόροι, Πενϑεύς, Ξάντριαι ἴῃ ὁδί! Ο5Ὸ 

αἰογαπίασ. ΝῸΠ ταϊπ8 ἱποθυ 1 αυοὰ ΕἸΙΒΙΟΥ (Δα ΕΓ. 

ΒΟ. 816.) ϑυβρίοαϊαγ ΒΔΟΟΠ85 οἱ Βαβϑασ δ ραπάθπι ἴαδυ- 

Ιαπὶ ζαϊδβθ. αυᾶπὶ ἴῃ το Πδυίιηρ ἴῃ οαἰαϊορο δ άχχαι (ἢ) 

βασσάραι 50Υ] 011. ΟΡΙπΙο ΥοΙοΚουὶ οἱ ΝΙ Ζβο (Θά σθηροΘβῖθ 

Ρ. θ028544.) οΘηβθη πὶ [Αθαΐαπῃ {πΠ]ορίδθ αἰΐογαπι, βῖνο Πεν- 

ϑεύς βδἶγα Θάχγαι γοροίαν, οὖ ἰου ἀπ Ξαντρίας δυθυμηθη 1) 

Επτγὶρίάθαρ (θ.]46 ΒΔΟΟΒΔΤΙΠῚ μαθυΐπ56, οἰΐαπι ργορίθγθα ἱπὶ- 

σἕν. Ηγρίη. Ῥοοί. δϑίυ. ΠῚ 81 Ἡοπιεγιιϑ ἄμπα δπάοφηι ἰοσιπι ἵν Τὐεδϑβαϊῖαθ 

βηΐδιια ε886 αἀδηιοηϑίγαί. Αεϑεδηῖιι8 αὐέϑηι, τ ποπηιπὲὶ αἰμηί, α Μίπορυα 

φμαπάαηι πιαϊεγίαπι ἰοφιεηέεηι δοάοηι 6886 οοπίμποίαπι οὐ ΑΡΟΪ]Οά. Ι[9, 

16, 6 χατὰ δὲ τὴν πρῷραν ἐνήρμοσεν ᾿Αϑηνᾷ φωνῆεν φηγοῦ τῆς 

Δωδωνέδος ξύλον. Αἃ ΟΔὈῖτΟΒ γε] ΗΥΡΒΙΡΥ ΘΗ τοίζα! μοο ἦγ. ΒΟΥ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 481 

Ρτοθαΐαγ, αποὰ Χδηΐταθ ἴα θυ]α δὰ [1185 Μίηγαθρ βρθοΐδγθ νἱ- 

ἀοίαγ, ἀα αὰὸ ἰηἶα δὰ Χϑηΐ]δβ ἀϊοοπάσπι οτϊί. Θυοάϑὶ 
ΧΑΠ Τὰ 5 ΔὉ δ {ΠΠ]ΠΟρΡΊα ΤΘΙΠΟΥΘΙΉ.5, Δ᾽6Υ ααἰάθιη ἸοοὰΒ Βδο- 
Οἢ 5 ἀδγῖ Ροίοδί (Σεμέλῃ ἢ ̓ Υδροφόροι, βάχχαι, Πενϑεύς) 

564 οἸηηἶα ΡΙΟΡΙΘΓ ρῥϑαοϊίαίθη ἔγαρτηθηίζοσιπ νοὶ τουνῆνο 

ἀυῖὰ διηΐ. 81 Ξάντριαι βαίγγϊοα ἴαθαϊα ἔπ. ΠΟ. 8Ι|1ΘΠῈΠΠῚ 
γἱἀούπν οᾶπ Παϊὸ (οἰ γ ]οσῖαθ ΠῚ ΠΏΡΌΓΘ, 5 αυ] θη οὐδ Γι ΥΟῸΥ- 

σθᾷ ἰοἰγϑιοσῖα ΠΥΟΌΓΡΊηΏ βαίγυϊοαμη Παθαϊ. ΕἸ {Π]ΟΡΔ6 ἴῃ 

408 Σεμέλῃ ἴαϊξ Διονύσου τροφούς δάδὶρῃηαί Νδιοῖκ. ὙἹἱᾺΘ 

οἴΐδιη δὰ ᾿ϑάμαντα. 

δὰ 
τό τοι χαχὸν ποδῶχες ἔργεται βροτοῖς 

, » , “ "τη χαὶ τἀμπλάχημα τῷ περῶντι τὴν ϑέμιν. 

ΒΑΣΣ4Ρ4Ι. 
500]. Ατϊβίορῃ. Τῆθβϑιη. 18 τὴν τετραλογίαν λέγει Δυ- 

χουργίαν (1. Μ“υχούργειαν), ᾿Ηδωνούς, βασσαρίδας, Νεανέσχους 
Δυχοῦργον τὸν σατυριχόν. Οἷἶν. ΑΡΟΙ]]οά. ΠῚ ὅ, 1 οἱ Ηγεῖπ. 

ἢ. 192. Νοιηθη δασσαρίδες οἴϊδιη 560]. ΝΟ. ΤΉΘΙ. 288 (ἔν. 

24) Βαβροί, οθίθυ!β ἰΙοοἷβ ϑασσάραι {ἰτὰ]π5 ροΙ ἢ θοῦαγ. Ἐγαίοβίῃ. 
Οαἰαδί. 24 Ρ. 140 46 ΟΥΡΙΘΟ: τὸν μὲν Διόνυσον οὖχ ἐτίμα, τὸν 
δὲ ἥλιον μέγιστον τῶν ϑεῶν ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν χαὶ ἀκδλλα 

προσηγόρευσεν, ἐπεγειρόμενός τε τῆς νυχτὸς χατὰ τὴν ἑωϑινὴν 

ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ χαλούμενον Πάγγαιον (ἀνιὼν» προσέμενε τὰς 
ἀνατολάς, ἕνα ἴδῃ τὸν Ἥλιον πρῶτον (]. πρῶτος). ὅϑεν ὃ Διό- 
νυσος ὀργισϑεὶς αὐτῷ. ἔπεμῴε τὰς βασσαρίδας, ὥς φησιν Αἰσχύ- 

τ 22 8.00. ΕΠ]. 1 8, 26, 27 Αἰσχύλου βακχῶν (Ἰοπιπηδ, οπι. Ρ 
αἰσχύλου. χκἀχχῶν Ἐ' μαθοῖ πιδγρ.) »τό τοι (τῶ τοι ἘΝ .. βροτοῖς «ὦ 

τ΄ ἀμπλάχημα (ἀπλάχμα Ῥ, 564 Ξ'ρΓ8 π πι8ῃ. 1 ΒΌΡΘΥΒΟΥ. μ) ... ϑέ- 
ΜΌΝ, ΤἬΘΟΡὮΙ. δὰ Αὐἰο]. Π 87 ρΡ. 178 ὅτε μέλλει ἣ τοῦ ϑεοῦ χρίσις 
γίνεσϑαι καὶ τὰ κακὰ τοὺς πονηροὺς αἰφνιδέως καταλαμβάνειν, καὶ 

τοῦτο Αἰσχύλος ἐσή λέ ὴ ὃ τὰ ὸ ; ἥμανεν λέγων »τὸ καχὸν .. καὶ τὰ ἀμβλακχήματα 
περῶντι τὴν ϑέμωκ. 

. 22 Υ. ῶ χατ᾽ ἀμπλάχημα ἩρηΙήδηπ, μετ᾽ ἀμπλάχημα Οοπίηρίοῃ. 
ΘΓΒῸΒ ἀυδ θυ ΡῬΟΥΒΟΠΙ5 ἰδία μα νἱἀθηίαγ. 
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λος ὃ ποιητής, αἵτινες αὐτὸν διέσπασαν χαὶ τὰ μέλη διέρριψαν 

χωρὶς ἕχαστον᾽ αἱἷ δὲ Μοῦσαι συναγαγοῦσαι ἔϑαφαν ἐπὶ τοῖς 

λεγομένοις Δειβήϑροις. ὅ61|0]. ἀϑττηδῃ. Ρ. 84, 11: (ΟΥ̓ ΒΘ 5) 

ποσίοσοπέϊιι5 1 δόντι οοΐθγα σοορὶξ δοίθηιφιιο Αροζϊζποηι ἀΐαῖέ 

2986 οἷς αὐἀδίάμο ποοίε ἐπ Ῥαηφαθο πιομίθ αϑοθηαίθηϑ, τὐ ΟΥ̓ἑθΉ- 

ἐθηὶ βοἴομηι υἱάονος ὠπᾶθ δινσογοί. δον ἱπαάϊφηαξιι γυΐοὶέ 

Βαοοΐαδ, μὲ Α6δβοἠμίιι8 8ογὶδὶέ, ψιαθ διηι γιοηιδγαἰΐηι αἰ5667}- 

96γο. Νοοοϊϊοοίῖα πιοηιδνΐβ ζηιϑαθ θην 8θροἰζονηέ ἴα .([186- 

ἐἰγίϊα πιοηέίδιι6. ΤῈ ΑΘΒΟΒΥ] Πυγουγροᾶ γΥ. Ηθυτηδηη ΟΡαΒΟ. Υ 

Ρ. 3544., ουἱϊ νου δι 16 υἱάθίαγ, ἴῃ 5010 ΟΥ̓ΡΙΟΙ οᾶϑὰ Βαββδγδϑ 

οΟμϑἐ 5. Οἵ. ἴα Ὑ ΘΙ οκου Τα]. Ρ. 8520564ᾳ. οὐ Νδομίγαρ 

Ρ. 103544.. αταρρε Ατϊδάπο Ρ. 91868.; ΝΖ ΘΑΡΘΠΡΟΘΒΙΘ 

ἄον τ. Ρ. ὅ8654., ΜΌΟτοϊδοῖ Αππηπαῖτο ἀθ 1᾿ΑΒΒΟΟΙΔ 0. ΡΟῸΓ 

Ῥποουγασοιηθηὺ ἀθ5 ὀϊιθ5. ΟῚ. 6ὴ ΕἼΔΠΟ6 1882 Ρ. 8856. 

Βαβϑασίς ἰσϊθαϊς ἔτ. 341 Νιοκ, (381 οἱ 448 Ἠαγίαηρ), πη] ΟΧ 

ΤΠιγουγοῖδο ἴα 0}15 ἔν. 920 οὐ 482 ἨθυΔΠΗ. 

20 

(ΧΟ. ὃ ταῦρος δ᾽ ἔοιχεν χυρίξειν τιν᾽ ἀρχάν, 

ἄσαντος δ᾽ ἐπ᾿ ἔργοις προπηδήσεταί νιν. 

Π6 Βδροθο ἱπηρ δοα Ὁ}]6 ἱπ Πυγοῦγσιπι οὐΐατη ΘΧΡΙΘαΓῸ 

δος ἀϊοὶ νἱἀθηςΓ. 

24 

χάρφει παλαιῷ χἀπιβωμίῳ φόλῳ 

28 Ηδρμδεβί. Εβο ΐγ. 6. 18 ρ. 82 τὸ δὲ βαχχειακὸν σπάνιόν 

ἐστιν, ὥστε εἰ καί πού ποτε ἐμπέσοι, ἐπὶ βραχὺ εὑρίσκεσϑαι, οἷον 

»ὃ ταῦρος .. χυρίξειν (κηρέξειν 411 1011) τιν’ ἀρχάν, φϑάσαντος 

δ᾽... προπηδήσεταί νινα, ΟΒΟΘΙΟΡ. Εχορ. ἱπ Ηθρβδοϑί. ἘΠΟΙΪΓ. 

Ρ. 84, 8 »ὅ ταῦρος δ᾽ ἔοικε κερέζεινε, Βασάρων Μἰσχύλου ἣ χρῆσις. 

Οἶν. Ηδβγοι. χυρέξειζνν [ἢ κυρέζη]" κέρασι μάχεσϑαι (Ι]. μαχεῖσϑαι). 

24 5080]. Νίο. ΤΙοΓ. 288 φολόεις" τρία σημαίνει ἣ λέξις" 

ἔστι γὰρ φολόεν τὸ μέλαν, τὸ σποδοειδές, τὸ λαμπρόν... χαὶ Αϊσχύ- 

λος ἐν Βασσαρίσι »κάρφει (5ῖς Υ͂, σχάρφει ΚΡᾺ) .. φόλῳε. 

23. Υ01 ἴοτί. χατ᾽ ὀργάν. --- Ὑ. ἢ ἄσαντος ττο φϑάσαντος ΒΟΥΊΡΒὶ. 

Ρχὸ ἐπ᾽ ἔργοις ἰοτί. ἐναργῶς Ἰοσοπάυμπι. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΟΜ ΒΕΒΆΑΘΜΕΝΤΑ. 

γ77. 

εἱλλόμενον 

ἐξ ΓΛΑΥ͂ΚΟΙ. 
Θ ΑΘΒΟΒΥΪ ΟἸδοἶβ νυἱὰθ Ἡδυτηδηη οραβο. Π ν. ὃ 

Ὑ ΘΙΟΚΟΥ ΤῊ]. ν. 471584ᾳ. οἱ 5615., Ναδμίταρ ἐν ΤΣ 
ΚΙοΙπ. ΒΟΒΤΙ ΤΥ ῥ. 145544ᾳ., ΟΥΌΡΡα6 Ατίδάπρ Ρ. 81 Β66., 
ΝΙΙΖΒΟΙΝ ΘΑρΡΘηΡΟΘβίθ Ρ. ὅ64544ᾳ., ΕΘ αΐβοι ἰη ΑἸΙΡ. ἘΠΟΤΟΙΟΡ. 
Ἃ(οΥ ὙΊΒΒΘΠΒΟΝ. ὑπὰ Κυπδὺ 1 69 ρῥ. 193544., ΚΙοββονβκὶ ἀ6 
αἸδαοο Ῥοίῃϊθηβί. 1852, Βὶ ἀδοάθομθηβ ΟἸδακοβ ἀοῦ Μϑογροίί. 
ἀοὐίηρ. 1861 οὐ ἰῃ Βοβομοιΐ ΙἸοχ. τη Π0]. 5. γ. Ρ. 1688. 

ΓΛΑΥ͂ΚΟΣ ΠΟΝΤΙΟΣ. 
Ῥϑυδβδῃ. ΙΧ 22, Ἴ τούτων τε δῇ ἐστι τῇ ᾿Ανϑηδόνι μνή- 

ματα χαὶ ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ χαλούμενον Γλαύχου πήδημα. εἶναι 
δὲ αὐτὸν ἁλιέα, χαὶ ἐπεὶ τῆς πόας ἔφαγε, δαίμονα ἐν ϑαλάσσῃ 
γενέσϑαι χαὶ ἀνδρώποις τὰ ἐσόμενε ἐς τόδε προλέγειν, οἵ τε 
ἄλλοι πιστὰ ἥγηνται χαὶ οἵ τὴν ϑάλασσαν πλέοντες πλεῖστα ἂν- 
δρώπων ἐς τὴν Γλαύχου μαντιχὴν χατὰ ἔτος ἕχαστον λέγουσι. 
Πινδάρῳ δὲ χαὶ Αἰσχύλῳ πυνϑανομένοις παρὰ ᾿Ανϑηδονίων τῷ 
μὲν οὐχ ἐπὶ πολὺ ἐπῆλδϑεν ἄσαι τὰ ἐς Γλαῦχον, Αἰσχύλῳ δὲ 
γχαὶ ἐς ποίησιν δράματος ἐξήρχεσεν. Τ)η6 ΟἸσοΙΌπα τοίοσὲ ΡΙαΐ. 
Υ. Οἴο. 6. 2 χαΐ τι χαὶ ποιημάτιον ἔτι παιδὸς αὐτοῦ διασώζεται, 
Πόντιος [λαῦχος, ἐν τετραμέτρῳ πεποιημένον. ϑαϊγγϊουμη ἀγαπιδ 
ἔαϊ586 νἱἀθύν Οαβδαθοπο (46 βαίυσ. ροθϑὶ Π 5) ν αἱ αυϊάρηῃ 
ἀρ ΟἸδαοο Ῥοίῃϊθηβὶ οορίἑαγογαί δ] ἑουβ ΟἸδαοὶ ἱρπάσιβ, ΟἸδα- 
οαπὶ Ῥοπέϊαμπη ἰσχία) {Π]ορῖδθ αἀπδ6 Ῥηΐποα Ῥριβαβ ΟἸδασατη 
ΟΟΙΏΡΙΘΧἃ 510 (νὙἱ6. ἰηΐτα δὰ ΟἸδασαμη Ῥοΐπίθηβθμ) ἴθ ]8Πὴ 
ἔμ1588. ρα ΐαθαὺ ὙΘΙοΚου. (Εδπι δὲ δΔιχτυουλχούς ἴα ]8Π φδη- 
ἄπ ἔπιῖ586 Παυϊοαίαγ Ηδγίαηρ). Ηαὶς ἔδθυϊαα ἔν. 284 οἱ 408 
Ἠαγίαηρ, 402 (εἰ 866) Ηρηηδπη ἐσ θυϊί. 

, 326 Ηρβυοι. εἰλλόμενον" εἰργόμενον: Αἰσγύλος Βασσά 
(βάσσαρες οοα.). Κ᾿ πιρ!οἷαβ ἴῃ ἤυκῖα ἀθ ρος ὴΣ Ρ ββωδεννν 
δὲ ἰλλομένην εἴτε διὰ τοῦ 1 γράφοιτο τὸ δεδεμένην δηλοῖ... εἴτε διὰ 
τῆς ΕἸ διφρϑόγγου γράφοιτο, καὶ οὕτως εἰργομένην δηλοῖ, ὡς καὶ 
Λἰσχύλος ἐν Βασσάραις. : 

ΑςΒΟΒγ]υ5 εἀ. Ὑεοκίείη. : 32 



ἈΕΒΟΗΥΙΙ 

20 
ἀνϑρωποειδὲς ϑηρίον ὅδατι συζῶν 

27 

δαῦλος δ᾽ ὑπήνη χαὶ γενειάδος πυϑμήν 

8 
χόγχοι μύες χὥστρεια 

29 
ὁ τὴν ἀείζων ἄφϑιτον πόαν φαγών 

426 Ῥέγγη. ΒΚ. Ρ. ὅ, 21 νἀνϑρωποειδὲς .. συζῶνε ἐπὶ τοῦ 

Γλαύκου ἀναφανέντος ἐχ τῆς ϑαλάσσης Αἰσχύλος. 

21 Ἐΐγηι. Μ. Ρ. 260, 4 δαῦλον γὰρ τὸ δασύ. Αἰσχύλος 

»δαῦλος ὑπήνη καὶ γενειάδος (πολιάδος οοα. ΕἾΟΥΤ. ἃ. ΜΊΠ]ΟΓ ΜΈόϊ. 

ἀθ όγαϊυγο ατθοαὰθ Ρ. 82) πυϑμήνκ. Ἐπδίαί. Π. Ρ. 274, 24 

δαῦλον τὸ δασύ, ἡ προτέρα περισπᾶται (φοϊϊι8 δαυλός τοαυϊτῖϊ 

Ηοτοάϊδη. Ασοδᾶ. Ρ. ὅ8, 7 οἱ 18). Αἰσχύλος »δαῦλος δ᾽ ὑπήνηε. 

Εχ Ῥαυβ. Χ 4, Ἰ τοῖς δέ ἐστιν εἰρημένον ὡς τὸ χωρίον ἔνϑα ἣ 

πόλις (Δαυλὶς) ὠκέσϑη, παρείχετο συνεχῇ δένδρα, καλεῖσϑαι δὲ τὰ 

δασέα ὑπὸ τῶν πάλαι δαῦλα" ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ Αἰσχύλον τὰ ἔλαύ- 

χου τοῦ ᾿Ανθηδονώυ γένεια ὑπήνην ὠνομακέναι δαῦλον ἴγαρτηθηΐαπι 

δ ΟἸἰδυσαμ Ῥοπίϊαπι γοίζα! ΒΌ ΘΓ. 

28 Αἴδρη. ΠῚ ῥ. 814 τὰς δὲ χόγχας ἔστιν εὑρεῖν λεγομένας 

καὶ ϑηλυχῶς καὶ ἀρσενικῶς .. ἀρσενικῶς δ᾽ Αἰσχύλος ἐν ποντίῳ 

Γλαύκῳ »χόγχοι μύες κ᾿ ὄστρειαε (ὄστρεια Α., ὄστρεα ΟἿ, οἶν. 

Ρ. 92: ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως ἔλεγον οὗ ἀρχαῖο). Οἶν, ῬΪαί, 

Βεοὶρ. Χ Ρ. 611}) οἱ τὸν ϑαλάττιον Γλαῦκον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἔτι 

ῥᾳδίως αὐτοῦ ἴδοιεν τὴν ἀρχαίαν φύσιν ὑπὸ τοῦ τά τε παλαιὰ τοῦ 

σώματος μέρη τὰ μὲν ἐχκεχλάσϑαι, τὰ δὲ συντετρίφϑαι καὶ πάντως 

λελωβῆσϑαι ὑπὸ τῶν κυμάτων ἄλλα τε προσπεφυκέναι, ὄστρεά τε 

χαὶ φυχέα καὶ πέτρας. 

29 Απροά. ΒΕΚΚ. Ρ. 841, 24 ἀπὸ τῆς ζώς εὐϑείας.. γίνεται 

ἣ αἰτιατικὴ ζών καὶ κατὰ σύνϑεσιν ἀείζων, ὡς Αἰσχύλος Γλαύκῳ 

ποντίῳ »νὃ... φαγώνακ. Οἶν. ΗΘΒγΟΝ. ἀεέίζων" φυτὸν ἀειϑαλές. 

26 ϑηρίον συζῶν ἁἀλέ ἩροἱμηΒοοίἢ. 

97 πολιάδος, αυοὰ μαρδοὶ οοᾶ. ΕἾΟΓ., ἴοτί. ΟΣ παρηΐδος τοροίθπάυχῃ, 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

90 -- 84 

«ΓΑΔ Ὸ) χαὶ γεύομαί πως τῆς ἀειζώου πόας 
Ὰ Ἂ Ἄ Ἄ Ἂ Ἂ 

βὐβοίδα χαμπὴν ἀμφὶ Κηναίου Διὸς 
ἀχτήν, χατ᾽ αὐτὸν τύμβον ἀϑλίου Λίχα 

ω Ἄ κ ω ω Ἄκ 

» , ΄ ,ὔ μων χάπεις Αϑήνας Διάδας παρεχπερῶν 
Ἄκ κ ὰ Ἂκ Ἄκ Γ: 

80 Απθοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 847, 29 ζωός... ἣ γενικὴ ζωοῦ, ἣν Αἰσχύ- 
λος κατὰ σύνϑεσιν προάγει εἰπὼν νχαὶ.. πόας«. Οἷἶν. Αἴδοη. ΧΥ͂ 
Ρ. 6194 τῆς ἀειξζώου βοτάνης, ἧς ὁ ᾿Ἡνϑηδόνιος ἐκεῖνος δαέμων 
ἐμφορηϑεὶς ἀϑάνατος πάλιν τις γέγονε (ἐκεῖνος ἁλιευτὴς ἐμφορη- 
ϑεὶς δαίμων ϑαλάσσιος γέγονε Μοΐποκο, ἐχεῖνος ἐμφορηϑεὶς δαέμων 
νἀϑάνατος πολύμητιςε γέγονε Κα1061), ϑθῖγ. ἰπ Ὑογσ. Αθη. Υ͂ 823 
ΟἸαιιοιδ Απιλθαοτῖιδ ρέδοαίον.. σώπι οαρίοβ ρίδοοα ϑιργα ἤεγδαηι αὖῖο- 
Οἰδδϑέ δἰ 608 τϑοθρῖ886 υἱάϊ᾽88οέ φμαπι απιΐδογαηέ υἱέαηι, ἑηϊοϊϊδοία ἤογδα- 
γῆι ροίοηέΐα 68, θαγώηι ἔπ ἀδπν τυμξαΐει8 6ϑὲ, 

81 ϑῖχσδν. Χ γ. 441 ἔστι δὲ καὶ ἅπασα μὲν ἡ Εὔβοια εὔσει- 
στος, μάλιστα δ᾽ ἣ περὶ τὸν πορϑμόν, καὶ δεχομένη πνευμάτων 
ὑποφοράς, χαϑάπερ καὶ ἣ Βοιωτία καὶ ἄλλοι τόποι... ὑπὸ τοιοῦδε 
πάϑους χαὶ ἣ ὁμώνυμος τῇ νήσῳ πόλις καταποθῆναι λέγεταε, ἧς 
μεμνηταε καὶ Αϊσχύλος ἐν τῷ ποντίῳ Ζ7}λαύχῳ »νὐβοΐδα χαμπὴν 
(καμπτὴν ΒΚΙ).. ἀχτὴν κατ᾽ αὐτὸν (αὐτὴν ΟἿ ΗΙΪ5) .. “έχακ. 
πν 82 ΥἹῦ, Αταῖ. ἴῃ Ῥοίαν!ϊ Ὀτγδποϊορσίο Ρ. 269. ᾿4ϑῆναι μὲν εἰσὶ 

τῆς ἡττικῆς, εἰσὶ δὲ καὶ τῆς Βὐβοίας ᾿ϑῆναι αἱ Διάδες, ὧν μέμ- 
νηται ἐν Γλαύκῳ ποντίῳ Αἰσχύλος »κάπειτ᾽ ᾿ἀϑήνας Δαΐδας παρ᾽ ἐχ 
Περσῶνα. Οἶν. Βέθρῃ. ΒΥΖ. Ρ. 84, 22 8. γ. ἄϑῆναι: ταύτας δ᾽ Ἀϑή- 
νας Διάδας λέγεσϑαι. Ἠοο ἐταρτηθηΐαπη ἐγαρτηθηΐο 831 οοπεπαυδι 
Μρίηρκο. 

80 Εογί, χαὲ γεύομαι ᾽γώ. --- ἀειξόου τοαυϊγὶ! ΒοΙρς Ζοϊίβοισ, ἔ. 
ἃ, ΑἸτογύν. 188 μ. 968. 

981 Υ.1 χάμπτων Μοίπρξο. 

2 Διάδας Ῥγὸο δαΐδας ὙΔΙΟΚΘΠΔΘΥ. --- παρεχπερῶν ὉΓ ; , Ὁ παρ᾽ ἐ 
Περσῶν ϑοαὶῖσον. ᾿ 5 ΕΥ̓ πο 
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ΛΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Ξιφέρου ἀιμήν 
μὴ π ᾿ κ Ἂ - 

χαλοῖσι λουτροῖς ἐχλελουμένος δέμας 

εἰς ὑφίχρημνον ᾿ἱμέραν ἀφιχόμην. 

ϑῦ 
Πᾶνες 

ΓΛΑΥ͂ΚΟΣ [ΠΟΤΝΙΕΥ͂Σ]. 

Ηγροίμεβ. Αθβοι. Ῥεῦβ. ἐπὲ “ένωνος (9]. 16, 4 5'νθ ἃ. 412 

8. Ὅτ. π.) τραγῳδῶν ΔΑἰϊσχύλος ἐνέχα Φινεῖ, Πέρσαις, 1 λαύχῳ 

(Ποτνιεῖ δά. 5080}. τϑ6.), Προμηϑεῖ. Νοπ ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΥΔΙΕΓ ἴῃ 

Οδίαϊοσο. Ασριπηθηίαμη δ ᾿π4085 0 Αὐδδβίο ἴπ ἔπηθγο ῬΘΙΪΔ6 

τυξεϊαϊος οἱ δᾶ ἰηζουίςαπι ΟἸδαοὶ βρθοίαθαΐ, (Π0η δἃ Ῥυθηδηι 

Ῥίαίδοθοηβοιῃ, ἰὰ αποᾶ Εἰ Α ὁ ΑΠΓΘΠΒ ϑιβρίοαίαβ δϑῦ). Οἵ. Ῥυοῦ. 

ἴῃ οτῖρ. αθοῦσ. Π 261 οίπία ὠτὸϑ 68ὲ Βοεοοίϊαο, δὲ Οἰἴαυ- 

οι8 ϑιϑυρμϊ ἢἰΐωβΒ εἰ Μέγορεβ, υἱ Αϑοϊορίααε5 ἐπ Τραγῳδου- 

838 Ἠδβυοῖ. Ξιφρέρου λιμήν" Αἰσχύλος [" λαύχῳ Ποτνιεῖ (Ποντέῳ 

Ηογπιδηη). ὃ πορϑμός. ταῦτα γὰρ πάντα [τὰ] περὶ “Ῥήγιον [ὡρείων]. 

Ηος ὡρείων 6χ πογᾶἃ φσ᾽ο588ἃ ξιφήρης Ὠρέων (Εἰαγ. Ιοη. 1158) οὐὔἵπη 

6556 νἱ ἀϊξ Μ Βομπιαί. 

84 900]. Ρίπά. Ρυίμ. 1 162 Ἱμέρας ποταμὸς Σικελίας, περὶ 

οὗ καὶ Αἰσχύλος φησὶν ἐν Γλαύκῳ »καλοῖσι .. ἐκλέλουμαι δέμας .. 

Ἱμέραν δ᾽ ἀφιχόμηνε. ΘἸάθοο Ῥομίίο ἰτἰἱδυϊ ΗοτΙηΔΠΠ. 

45 9600]. Εὐγ. Ἐδ65. 836 Αϊσχύλος δὲ δύο Πᾶνας τὸν μὲν 

Διὸς ὃν καὶ (Διὸς Ἀρκάδος ναῖε, οὗ εἶναι Ἡρχάδα Νυοκ) δίδυμον 

(ὃν χαὶ δίδυμον οἷοἰς Βοιπατί2), τὸν δὲ Κρόνου. ΘΟΠΟΙ]. ΤᾺΘΟΟΥ. ΤΥ 

88 τοὺς Πᾶνας πλείους φησίν, ὡς καὶ τοὺς Σειληνοὺς χαὶ σατύρους, 

ὡς Αἰσχύλος μὲν ἐν [λαύχῳ, Σοφοκλῆς δὲ ἐν ᾿Ανδρομέδᾳ. Αὰ 

Θἰδαοῦπι Ῥοπίίαπι τούς! ΗΘΓΠΙΔΠΗ. 

88 Ξιφωνίου λιμήν Βοτπμαγὰγ ΒοΙ]. ΦΔΒΓΌ. 1828 ἡ. 248 οοἰδίο 

86Υ]. Ρ. 21 Μὰ]]., υδὶ λιμὴν Ξιφώνειος ΘΟΙΙΤΙΘΙΙΟΓΔΙΌΓ." 

94 Υ. 1 λουτροῖς δ᾽ αρβηοΙ. --- ἐχλελουμένος φΡτῸ ἐχάξλουμαι 

Ηργπο. Υ͂. 2 Ἱμέραν γτὸ Ἱμέραν δ᾽ ἰάθπι. 

ΒΑΒΌΓΠΑΒΌΜ ΕΒΛΔΘΟΜΕΝΤΑ. 493 

μένων ἴἴδγο ργίπιο αἴϊ, παδιιέξ ἐφμά8, φιαδ αὐἀδμδυόνγαΐ ἔμηιαπα 
οαγηθ αἴογα, φμο ομρίαϊιθ ἐπ Ποϑέοηι τ γιθγθηΐ δὲ ρονηϊοῖιϑ, 

ἤρϑιιην ατέθηι, σωτη αἰϊηιοπία ἀοξουϊθϑοπέ, ἀδυοταυονηέ ἐπὶ ἰμαῖα 

ζωποδνέδιια Ῥεϊΐαθ, 5080]. ΕπῚ. ΟΥ. 818 Πότνιαι γὰρ χωρίον 

ἐστὶ Βοιωτίας, ἔνϑα φαγοῦσαι βοτάνην αἵ Τλαύχου ἵπποι χαὶ 

μανεῖσαι διεσπάσαντο τὸν ἴδιον δεσπότην [λαῦχον τὸν Βελλε- 

ροφόντου πατέρα ἐν τῷ ἐπιταφίῳ Πελίου, Ἤθδγοι. 1 λαύχου 
φορβάδας ἵππους" εὐγενεστάτους, ϑίγα. Χ ν. 409. Ἐδ]50 

ἴγ, 88 δὰ ρυρπᾶπι Ρ]αίδθθηβοιῃ, ἔτ. 89 δὰ Μϑγάοπ οδράθπι 
γοίουπηῦ αυϊάὰμῃη (αὖ ΕΑ ὁ Αἢγθη8). Ηπΐύὶς ἰαθυϊδθ δίαπθ οἱ 
ΠΌΒΕ παγγδῦϊοπὶ οαἶῃ5 ἦγ. 88 που ἐγ] θα ἢ. 812 ΕΑ ὁ ΑΠΘΏΒ, 
Ρταθίογθαρ 1ὰ ααδθ ἀθ Οὐοηο αἰοὶξ Αὐἰϑίορῃ. Βδη. 968. ΗδΥ" 
την οἱ. Ηγρίη. ἴ0. 218. ὙΙάδ οἰΐδπὶ Καιβοῆθ ΜΎΥ ΠΟ]. ΑΘΒΕΠ. 
Ρ. 290. Μίπιϑ ργΟὈΔΌΙ ΠΟΥ οχ μ80 ἔθ] τοροῦϊυ ἢν. 118 (οὐπὶ 
ΘΡΘΠΠΘΪ0), 9524, 820, 580, 840 ΗρΙΔΠΗ. 

86 
{ΧΟ εὐοδίαν μὲν πρῶτον ἀπὸ στόματος γέομεν 

ὃ 
ἀγὼν γὰρ ἄνδρας οὐ μένει λελειμμένους. 

88. 39 
«4ΓΓΟΣ ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα χαὶ νεχρῶν νεχροΐ, 

ἕπποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις ἦσαν ἐμπεφυρμένοι. 
ω Ἄ ΕΣ ἊἋ Ἄ ω 

836 ΑΥἱβίορῃ. δῃ. 1628 πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι 
ποιητῇ ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαέμονες οἱ κατὰ γαίας, 5680]. παρὰ 

τὰ ἐν Πλαύκῳ Ποτνιεῖ Αἰσχύλου »νεὐοδίαν μὲν πρῶτον (81 οο. Υθ8,; 
πρῶτα ΟΘἰθ 11)... χέομενκ. ἘΜίδιη ἴῃ ΟἸδυοο προπομποί Ὦδ60 Ο6θ0ἷ- 

ὨἶἾ856 υἱἀθηΐυῦ ΕὙΪ ΖΒ ἷο (Δα Ατὐϊβίορῃ. ἤδη. 1628). 

87 8080]. Ρ]αί. Ρ. 9040 86 ἀγὼν πρόφασιν οὐχ ἀναμένει... 
Αϊσχύλος δέ φησι Γλαύκῳ Ποτνιεῖ νἀγὼν .. λελειμμένουςκ«. 

88 8601. Ἐπ᾿. ῬὨοθη. 1194 ἀξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι: παρὰ τὸ 

Δὶἰσχύλου (Ἰἰ τὶ τῷ Δἰσχύλῳ) ἐν Γλαύκῳ Ποτνιεῖ νἐφ᾽ ἅρματος (ἅρ- 

88 Υ. 2 ἐμπεφυρμένοι ῬΥῸ ἐμπεφυμένοι ΑΙ ΟΚΘΗΔΘΥ, 
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εἶλχον δ᾽ ἄνω λυχηδόν, ὥστε διπλόοι 

λύχοι νεβρὸν φέρουσιν ἀμφὶ μασχάλαις. 

40 
εὐφήμοις γόοις 

4] 
ἀμφίσωπον 

42 
ἴτηλον 

ματι ΟἹ γὰρ ἅρμα (ἅρματα ΜῚ καὶ νεχρῶν νεχροέ (5. ΜΑΟ, νεχρῶ 

νεχρὸς Β), ἵπποι. . ἐμπεφυμένοι (βῖο Ο, ἐχπεφυγμένοε ΜΑΒ). Ατί- 

βίορῃι. βδη. 1403 ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεχρῷ νεχρός, 5080]. 

οοα. αν. ἐχ [λαύκου Αἰσχύλου. 

89 β6ο]. Ηομ. Ν᾽ 198 τοῦ ἑνὸς ἁρπάσαντος συναρπάζει 

ὑπαντώμενος ὃ ἕτερος ἑκατέρου τὴν ἄγραν εἰς ἑαυτὸν μετάγοντος 

(ὡς) καὶ Αἰσχύλος περὶ Ϊ' λαύκου νεΐλκον ἄνω... μασχάλαις«. Ἐϊυβίδίῃ. 

Ἡ. γν. 927, 89 Αἰσχύλος δέ, φασί, μιμησάμενος ἔφη που »εἶλκον 

ἄνω .. φέρουσικ. Ῥοϊηΐοηϑὶ αἸδαοο ἰγίθαϊ: ΗθΓΠΊΔΠΗ. 

40 ἨΗδβγον. εὐφήμοις γόοις" δυσφήμοις, κατὰ ἀντίφρασιν. 

Αἰσχύλος Γλαύκῳ Ποτνιεῖ (γλαύκοποτνέ... 604.). 

41 Ηδβυοι. ἀμφίσωπον: περέωπον, πάντοϑεν ἀναπεπταμένον. 

Αἰσχύλος Γλαύχῳ Ποτνιεῖ. Ἐΐγαι. Μ.ο Ρ. 91, 12 ἀμφίσωπον᾽ περέ- 

βλεπτον, ν»υπᾶθ ροββὶβ περέοπτον Ἠθδβυομἶο ΤΘΒΕΓΠΘΓΘ. δορὰ υὐ ἰἃ- 

οο8π| δοοοηΐαπὶ ἀμφέσωπος ΑἸϊοπαπὶ ἃ ΟΟΠΊρΡΟΒ1 018 ἴῃ --- ὠπος, τηδρ- 

ΒΟΡΘΙΘ ΥΘΓΘΟΥ͂, Π6 ἀμφέσωπον οἸηπίπο ρ]ο55ἃ ποῃ 51} 5604 γοοδΌυ πὶ 

ἰπ ὁπή ροϊϊι8 αυδπὶ ὠπός ΘΟΙροΟΒβίζαπι, ᾿ΠΒΘΓΥΪΘῊΒ Πα οχρ!ὶοδπάδθ 

σἴοββδθ, δ'γθ οπιίββδθ (ἀμφιτρῆτα, ἀμφέτρητον) 5ῖγθ δηΐθ ΒΡΌΓΙΔΒ 

ΔΡΡαγοηίϊ ἀμφιτρυχῆςκ Μϑομπιίάιί. Οἷγ. δὰ ἔν. 65. 

42 Ἠδρβυοῖ. ἔτηλον" τὸ ἔμμονον καὶ οὖκ ἐξίτηλον. Αἰσχύλος 

Γλαύχῳ ποτνιεῖ. Ῥμοί. Ι6Χ. Ρ. 118, 8 ἔτηλον" τὸν (]. τὸ) οὐχ ἐξέ. 

τηλον, ἀλλ᾽ ἀνεξάλειπτον. οὕτως Αἰσχύλος. ᾿ΑΘΒΟΏΣ]αη) Ροίΐα8 οὐχ 

ἐξέτηλον ἀἰϊχίϑβ6 ναϊαί Νδιοῖκ ὁ]. ἦγ. 162, 4. Ἐδογίδβ86 γἱβ πορϑίϊοηἱβ 

ἷπ ἰπίογτσοσδίίϊοηθ Ροϑὶία δγδί. 

89 Υ. 1 δ᾽ ἱπβογαϊ! Ηοτταδπη. Υ͂. 3 φέρουσι γαμφηλαῖς χαλήν ΗοΓ- 

ψογάθη Εχοσο. οὐἱί. Ρ". 8. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 4985 

ΔΑΝΑΙΔΕΣ. 

Ηδης οἱ ἱϊκέτιδας ἴα Ὀ]ατη ποη αἀἰνθυύβδιη ἔπϊ586 6Χχ ἔτ. 46 

οἴποίθθαι ϑίδηϊου. ΥὙἱάθ βυργα αἂ Αδργρίϊοβ.υ Αα Ῥδπδίάθϑ 

γοΐουί ἔν. 284 Μϑομηάί, ἔν. (3801, 3117), 818, 8519, (452) Ηοτ- 

τηδηη, ἔτ. 899 Δ ΘΙΟΚΘΥ. 

48 

χἄπειτ᾽ ἄνεισι λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

ἕως ἐγείρω πρευμενεῖς τοὺς νυμφίους 

νόμοισι ϑέντων σὺν χόροις τε χαὶ χόραις. 

Λᾶ οχίξαπι ἀγαμηδίϊβ, ἰπῃ ατὸ πϑιγοίι ΠΠΊοσπὶ Αορυρί 

ἰηἰουϊταβ, πος ἰγαρτηθηΐιπι τοίου Βα16ι, 8111 τϑοῦϊαβ δ ῥυ]η- 

οἰρίαπη ἴθ. ]Δ86. 

τ 

ΚΑΦΡῸ ἐρᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς χρῶσαι γϑόνα, 

ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν" 

ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνατῇρος οὐρανοῦ πεσὼν 

48 86:01. Ῥίπᾶ. Ργίῃ. ΠῚ 27 τὸ ὑποχουρέζεσϑαι ἀοιδαῖς εἶπε 

διὰ τὸ τοὺς ὑμνοῦντας (ὑμεναιοῦντας Ἠδτιίαηρ) ἐπευφημιζομένους 

λέγειν »σὺν κόροις (κούροις 68.) τε καὶ κόραις«. Αἰσχύλος Δαναΐσι 

νχἄπειτα δ᾽ εἶσι... κόραις«. Οἴτ. ΗοΒγοι. χουριζόμενος" ὑμεναιού- 

μενος, διὰ τὸ γαμουμέναις (γαμουμέναις διὰ τὸ οοἄ.. οοτγ. ΝΌΘΟΙ) 

λέγειν »σὺν χόροις (κούροις 604.) τε χαὶ χόραιςα, ὅπερ νῦν παρε- 

φϑαρμένως ἐκκορεῖν λέγεται. 

44 Αἰμθη. ΧΠῚ ρ. 6008Β χαὶ ὃ σεμνότατος δ᾽ Αἰσχύλος ἐν 

ταῖς Δαναΐσιν αὐτὴν παράγει τὴν ᾿Δφροδέτην λέγουσαν »νἐρᾷ .. τρῶ- 

σαι γϑόνα.. ἀπ᾽ ἐὐνάεντος (βἷο Α, εὐνάοντος ε ΒΌΡΘΓ ὁ ΒοΙῖρίο Εἢ) 

43. χἄπειτ᾽ ἄνεισι γτο χἄπειτα δ᾽ εἶσι Τοῦρ. Υ͂. 2 ἕως τ᾽ (τιΔ]1π 

δ᾽) ἐγείρει πρευμενὴς Ἠρδίῃ. Υ͂. 8 ἴοτί. ὅμνους τιϑέντων. 

44 Υ.1 γρῶσαι γτο τρῶσαι Ἠραίμ. Οἷν. Ηοβγοι. γρῶσαι" χρω- 

ματίσαι, μολῦναι. Ὗ. 8 εὐνατῆρος Ῥτο εὐνάεντος (εὐνάοντος) Νδιοκ. 
εὐνάζοντος ΒοίΠ6, εὐνασϑέντος ΤΌ 60 Κ ΡΆ1]Ο]. Υ͂ Ρ. 246. Υ͂. 4 συμ ἔχυσε 

οἴτ, χυσαμένη Ηρ68. ΤΒρορ. 125 οἱ χῦμα ΟΠο. 128, Επτη. 662. Υ͂. 6 δεν- 
δρῶτις Ῥτο δένδρων τις Ηρττηδπη ὁ]. Εὰγ. Ηργο. 790 Πυϑίου δενδρῶτι 

πέτρα. --- γάνους Ῥτο γάμου ΘομροΥΖ. Υ͂. 6 παναέτιος ἀϑπηΐρΈ8. 
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ἔχυσε γαῖαν" ἣ δὲ τίχτεται βροτοῖς 
μήλων τε βοσχὰς χαὶ βίον Δημήτριον " 

δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐχ νοτίζοντος γάνους 
τέλειός ἐστι. τῶνδ᾽ ἐγὼ παραΐτιος. 

γοῦθα ΘΠΘΥ5 6586 προλογιζούσης μαίας ΒαΓ]6Υ, ΓΘΟΙΠΙΒ 
ἢδὸ ὙΘΠΘΥΒ ΟΥ̓ΔΙΟΠΘ ἃρυα ἰυάΐοοθβ Πα Ηνγρουτηθβίγαμη ἀ6- 
ἴθμαϊ ἰοῦ ΗἩθυτηδηη (46 Αθβοῃ. Παηδὶά. ορυβο. ΠῚ Ρ. 884). 

4 
χαϑαέρομαι γῆρας 

Ηδοο Ῥᾶηδιβ πυηΐο οδοαΐϊβ ἃ Πδηδί αἰ θὰ5 ρΡογροθίγαϊδθ 
οἰαΐαβ σδυαϊο ἀἴσογο υἱάθίυγ. 

40 

ΒΓΔ. Υ ἡ. 221 Αἰσχύλος δ᾽ ἐχ τοῦ περὶ Ἠυκχήνας ἴάργους 

φησὶν ἐν Ἱχέτισιν ἢ (χαὶ ἨδθΙΙΔηΠη) δΔαναΐσι τὸ γένος αὐτῶν (80]]. 
τῶν Πελασγῶν). 

ΦΙΑΤΙΘΤΑΙΟΙ 

(δίδ!ορσιβ μαθοΐ δΔιχτυουργοί, φυοᾶ 5υθ]οβίδθ ἢαθὶ 6556 
ἀριηοπδίγαν! ὁ Ηθυτηδηη ΟΡαβο. ΥΠΠ ἢ. 115 544. ϑυβρίοαίιβ δεχ- 

τυουλχοὺς Ἰης6 ΠΟΘ. 05 6586 Ρἰβοδίουοθϑ ΒΟΥ ΡΉ]05 γοίϊα ὑγδῃθηΐθϑ 

ΔΥΡΙ ἢ 6 6 ἔδυ δ 6 ῬΟΥ πυΐθ56. δὰ ΠδΠδΘη ἃγοᾶ ΘΟ ΡΠ ΠῚ 
ΔΡΡυΪβα6 οὑτηὴ ῬοΙβθο. Οἷν. Ῥγυϑι]ογυ. αν. Μγυίῃ. Π γν. 5935. 

Αἀ γτὸϑ Ῥϑυύβϑὶ ρου ηθαΐ οἰΐδη θα Φορχίδες οἱ ἴογίαβδθ 
οἃ ΟἿἱ Πολυδέχτης ὨΟΙΏΘη ογαΐ, αὖ αὐϑη) ἰγ]ορσίαιη ὙΥ̓ΘΙΟΚΘΥ 
ΤῊ]. ν. ϑ1854αᾳ. δθ}}}58 θᾶηδθ, Ῥῃογοϊαϊδαβ, Ῥοϊγάθοίθ ὁ0η- 

οὐρανοῦ... δένδρων τις ὥρα... γάμου τέλειος .. παραέτιοςᾳ. Ἐϊαβίδίῃ. 
Π. ν. 978, 25 χαέ τις Αἰσχύλος, οὐχ ὃ ἐξ ̓ Αϑηνῶν, ἀλλ᾽ ᾿ἀλεξανδρεύς, 

ὡς ἡ κατὰ τὸν ᾿Αϑήναιον ἱστορέα δηλοῖ (οὶ! οοῖ ἀθοθρίαβ οδὲ ἸοθῸ 
Ῥδ0]Ο δηΐθ Ρ. 5699; αδἱϊαίο αὰὸ Αθβοῦυ} ΑἸοχδηάσί πὶ τηδηξῖο ἢ), 
φησίν »νἐρᾷ μὲν... τρῶσαι χϑόνα... εὐνάοντος οὐρανοῦ .. Δημήτριονα. 

45 Ηρβγοῆ. χαϑαῴομαι γῆρας" ἐχδύομαι. Αἰσχύλος δαίσι 
(Δαναΐσε ΜΆΒατΙ). , 

45 ἩδΘΡΕΕΠΘτ τη Υὶβ ἔπι886 νἱἀθίυῦ χαϑαέρομαι τὸ γῆρας. 

ΕΒΑΒΌΓΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 491 

ΒΓ ΧΙ, ΠΟΙΉΪΠ6 Δανάης ἴΔ]580 6Χ Ἠδβγοηΐο 5. Υ. χαϑαέρομαι 
γῆρας (τ. 45) Βυπηρίο, θᾶπ| ὈΙΓΌΥΒΘη οχ {Δ}01}}}58 Διχτυουλχοΐ, 
Φορχίδες, Πολυδέχτης ὀοτηροπαί. Οἷτ. ΝΙ ΖΒοῦ ϑδρθηροοϑῖθ 
Ρ. ὅδ4άβαᾳᾳ. ὙΙἙΘΕαΓ δαυΐριη ἔΆθ14 Φορχίδες 5αἰντῖοα οἷὰβ ἰοίγα- 
Ιοσίδθ ἔπ858θ. Ὑ1Ὰ6 οὐΐδπη βιργα δὰ Οἰδαοαμη Ῥοηί απ). 

47 
διχτύου δ᾽ εὐήτρια 

48 
ὄβρια 

49 
ϑῶσϑαι 

[Δ]0Ο ΝΥ ΣΟΥ ΤΡΟΦΟΙ. 
ΕΓ οδίδ!οριιβ οὖ φυδιῃητηδύοογ απ) ᾿οοὶΪ παῦθηΐ τροφοί. 

Διονύσου απο ἴῃ Ὠγροίμοϑὶ Ἐπὰν. Μρα. ργδοροβίζαιη οϑί ἀθ- 

Ιοπάστη. Οὗ. ΗἸΡΡΘΗΒΕ6] 1. ὁ. Ρ. 14. ϑαϊγγιουχη ἀγϑπηα ἔπ]|556 
ΒΒ οα 8 δύ 516 0615 ἀθ ἄθβοι. Ρϑυβὶβ ρ. 28 οἱ ΒΟυ ρου, 
γαβθηροιηᾷ]αθ 1 2 Ρ. 185, οἰυβάθιη {]]ορῖδθ δὸ Σεμέλην ρυΐαί 

Νάιοκ. Ὑἱὰ6 οἰΐϊδιηῃ πα δὰ Νίοθθηῃ. ἀα δῆς ἔδθυϊδηη 
ἔν, 561 οἱ 888 ρου ππῖ886 οοηΐθοὶϊί Ηδγίαμηρ. 

41 ῬΟΙ]. ΥΠ 86 τὸ δὲ εὐήτριον Αἰσχύλος ἐν Δικτυουλχοῖς, 

εἰ χαὶ μὴ ἐπὶ ἐσϑῆτος, ἀλλ᾽ οὖν εἴρηκε νδικτύου (κερκέου Α Ἰἴθτᾶ- 
το δᾷ χερκές ᾳαυοᾶ 5 δθαυϊαγ ΔΡογγαηΐθ) δ᾽ εὐήτριακ. 

48 Αοἰΐαῃ, Η. Α. ΥΠ 41 τῶν δὲ ὑστρέχων χαὶ τῶν τοιούτων 
[ἀγρέων ὑβρέκαλα] τὰ ἔχγονα ὄβρια {καὶ ὀβρέκαλα) χαλεῖται" χαὶ 
μέμνηταί γε Εὐριπίδης ἐν Πελιάσι τοῦ ὀνόματος καὶ Αἰσχύλος ἐν 

᾿Ιγαμέμνονε (γ. 149 ϑηρῶν ὀβρικάλοισι ἀϊχὶ!, ἐν Μέμνονι εἶπθ οαυδᾶ 
ὙΥ̓ΔρμοΥ) χαὶ Δικτυουλχκοῖς. Ῥμοῖ. [μοχ. Ρ. 814, 28 ὄβρια καὶ ὀβρέ 
χαλα" τὰ τῶν λεόντων καὶ λύκων σχυμνία. Αἰσχύλος Δικτυουλκοῖς. 

49 Ηρβγοι. ϑῶσϑαι" δαίνυσϑαι, ϑωνᾶσϑαι (ϑοινᾷσϑαι. ϑαϊτηᾶ- 
5105), εὐωχεῖσϑαι. Αἰσχύλος Δικτυουλκοῖς. Οἷτ. Εΐγηι. Μ- Ρ. 461,1 
ϑῶσϑαι λέγουσιν οἱ Δωριεῖς τὸ εὐωχεῖσϑαι. 
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ὅθ 

Ηγροίῃ. Εὰγ. Μοὰ. Αἰσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς [Διονύσου] τροφοῖς 

(τροφαῖς Α) ἱστορεῖ ὅτι (8ε}}. Ἠήδεια) καὶ τὰς Διονύσου τροφοὺς 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν ἀνεφήσασα ἐνεοποΐσε. ὅ6}0]. ΑὙΙΒίΟΡΗ. 

Επα. 1821 ὥσπερ ἣ Μήδεια λέγεται, ὡς μὲν Αἰσχύλος ἱστορεῖ, τὰς 

τροφοὺς τοῦ Διονύσου ἀφεφήσασα ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν ἀν- 

δρῶν αὐτῶν. Οἷν. ΟΥἱά. Μοεῖ. Υ1 295 γιάογαί ὁ αἰϊο ἑαπέϊ πιῖνα- 

οἶα πιοπϑίγὶ [}ἄδὸν οὲ αὐπιοηῖέιιβ ἐμύθποβ ποῤγιοϊδιι8 ἀπηο8 Ο886 ϑ8ιιῖ8 

γεαϊ, φαρὶξ ἦοα α Οοϊεϊιἑαα, πιαϑ, αἀαθ πὶ ἤ860 6χ 8|1δΐο Βυροίῃ. ΕΓ. 

Μοά. Ἰοοο μαιβῖ58β6 ἀοουϊὶ Βοθοτὶ ΒΙ1ἃὰ υπὰ [68 Ρ. 2815α. 

δι᾽ 
ἣ ») ) ’ βιοτὴν αὔξιμον ἐμφίουσα 

δῶ 
δίχρα ὄφις 

ὅϑ 
πεδοίχου γελιδόνος 

ΓΟ ΑΤΟΡΟΣ ΑΥ̓ΤΑΊ 

Εδάριῃ ἴδια ααδ ῬΏΥΥΡΘΒ. 

ΚΑΔΥΣΙΝΙΟ 

ΡΙαί. ΤἼ65. 6. 29 συνέπραξε δὲ χαὶ ᾿Αδράστῳ τὴν ἀναξ- 

ρεσιν τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πεσόντων, οὐχ, ὡς ὐριπίδης ἐποίη- 

51 Ῥμοΐί. Ι6χ. Ρ. 47, 11: ἑφιοῦσα (ἐμφιοῦσα 1, Ὀἱπάοτῇ ὁ]. Ηθ- 

5ΒΥ6 ἢ. ἐμφιοῦσα" ἐρέγματα διδοῦσα, ἐμφέουσα 1,οΟΌΘοΚ Ἀθη. Ρ. 164)" 

τροφὰς διδοῦσα χόνδρου καὶ (φιφὰ Βαρρ!θῖ οχ Ηοβγοῖ. φιρά" ξφητὰ 

λεπτά Μϑομιάς ῬὨΪ]Ο]. 18 Ρ. 228) τὰ ἑφητάε. Αἰσχύλος τροφοῖς 

»βιοτὴν.. ἑφιοῦσακ. ἹἹππῶναξ. Ἐταρτηθπίαπι βιοτὴν αὔξιμον ἐ. 

ΗἱΡροπϑδοίϊ ἰγἰθαϊ ΒγΆΠΟΚ. 

52 Ηδβγυοι. δέκρα ὄφις" ἡ (ἢ οοἀ.) διπλῆ. Αἰσχύλος τροφοῖς. 

58 Ηρβυοῖ. πεδοέκου γελιδόνος " συνοέχου. Αἰσχύλος τροφοῖς 

(αἐσχυλοτρόφοις οοᾶ.) 

δ2 δίχρα ὀσφῦς Μ ϑομπιίαιί. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 499 

σεν ἐν τραγῳδίᾳ, μάγῃ τῶν θηβαίων χρατήσας., ἀλλὰ πείσας 
χαὶ σπεισάμενος" οὕτω γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγουσι, Φιλόχορος δὲ 
χαὶ σπονδὰς περὶ νεχρῶν ἀναιρέσεως γενέσϑαι πρώτας ἐχείνας. 
ὅτι δ᾽ ᾿Πραχλῆῇς πρῶτος ἀπέδωχε νεχροὺς τοῖς πολεμίοις ἐν 

τοῖς περὶ ᾿Πραχλέους γέγραπται. ταφαὶ δὲ τῶν μὲν πολλῶν 
ἐν ᾿Βλευϑεραῖς δείχνυνται, τῶν δ᾽ ἡγεμόνων περὶ ᾿λευσῖνα χαὶ 
τοῦτο θησέως ᾿Αδράστῳ γαρισαμένου" χαταμαρτυροῦσι δὲ τῶν 
βὐριπίδου ᾿Ἰκετίδων {χαὶδ οἱ Αἰσχύλου ᾿Ελευσίνιοι, ἐν οἷς [χαὶ] 

ταῦτα λέγων ὃ θησεὺς πεποίηται. ΜίαΘ βρτα δὰ ᾿φργείας. 

Αα ΕἸΘΕΒΙΠΪ05 ΡΟ ΠΪ586 ἰογίαβθο ἔγ, 8958, 868, 479 ρμαυΐδί 
Βυί]ον, 886 οἱ 5817 Ῥαυν, (818, 862 Ἠδυίμηρ). 

4 
᾽ ᾿ ’ 

ἀοζῆσω 

ΕΠΙΓΟΝΟΙ. 
γιὰ βαρτὰ δὰ Ἡργείας. --- Αἴπροη. ΧΠΠ Ρ. ὅ84 Ὁ Ἡνδρο- 

νέχου δὲ τοῦ πραγῳδοῦ ἀπ᾽ ἀγῶνός τινος, ἐν ᾧ τοὺς ᾿Επιγό- 
νους ζὑποχρινόμενος) εὐημερήχει, πίνειν μέλλοντος παρ᾽ αὐτῇ 

(561]. ] ναϑαένῃ) χαὶ τοῦ παιδὸς χελεύοντος τὴν ἰ νάϑαιναν προα- 
ναλῶσαι »ὀλόμενε παίδων, ἔφη, ποῖον εἴορηχας λόγον: ΑπάαΙο- 
ΠΙΟΠῚ ΠΟῚ ΑΘΒΟΉΥΠ], 564 ϑΟΡΠΟΟΙ5 ΕΡΙΡΌΠΟΒ ορῖββθ ΒΓΌΠΟΙΚ 
Ρυΐϊαγνιί, ααοα ϑορΡῃοο1 15 ἔδρα] ἰπθυϊῦ ΠΟΌΙ ΠΟΥ, ΗἩδυηδηη 16 ΠῚ 
Ἰυἀϊοαῦ ΟὉ ἰθιηρο πὶ γα] οπθη. Αα ἤδης ἰαυϊδιη τοΐοτί  ρ- 

ΠΟΙ ΥΘΙΒῚΒ ἃρυα Ρ]ΐ. ἀ6 δια. ρορί. ὁ. 18 Ρ. 85 Εὶ ὃ τραγικὸς 
» νη: ἢ ᾿ Ἁ 

Αδραστος τοὺ ᾿Δλχμέωνος εἰπόντος πρὸς αὑτὸν 

ἀνδροχτόνου γυναιχὸς ὁμογενὴς ἔφυς 
ἀπεχρίνατο γσὺ δ᾽ αὐτόχειρ γε μητρὸς ἧ σ᾽ ἐγείνατος οἱ 

ρα ουπάθη ἀθ ἰηΐμη. υἱ]. ὁ. ὅ Ρ. 88Ε' βουύναΐοβ, 6108 
ΘΟΡΠΟΟΙΒ. ΑἸοηθοηΐ Ὑ ΔΙ Κοπδου Πϊδίγ. Ρ. 150, ϑόορμοο}5 Ερὶ- 
ΒῸΠΒ βῖνθ ΕΥΙΡΏγ]Δ6 Ὁ ΕΙΡΌΘΟΚ {θυ ϊ. --- Οἷο. Ταβο. ΠΕ 28, 
60 Οἰδαπέλοηι, οι ρθα6 ἑοργαηι ροτ'οιιδϑϊ886έ, υϑγϑώηι 6ῳ Ερί- 

φοηῖβ ἔογωηπὲ αἰὐχαΐδ886,. 

αὐαἰΐϑηα ἤαοο, Αηιρέξαγαθ, δῦ ἐογγαηι αϑαϊέθ 

δ4 Ηδβυοῆ. ἀοζήσω" διακονήσω, ὑπουργήσω. Αἰσχύλος Ἐλευ- 
σινέαις (Ἐλευσινέοις ϑα]πιδβ 5). 
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λὰ ϑορβοο 5 Ερίσοποβ τοίοτί Ηθδί (χλύεις τάδ᾽, ᾿Δμφιάραε͵ 

γῆς χεύϑων χάτα; Θτάδοδ γοῦθὰ ἔπϊββθ ΒΌΒΡΙΟΔΌΙΓ ΝΑΌΟΚ). 

(θεπίαυθ δὰ Αθβοῦυ ΕΡΙΒΌΠΟΒ ΡΟΥΘ ΠαΪΒβ ἔν. 816 οὐ 412 

δύ γαΐογ Ηδγίθηρ). 

θῦ 

λοιβὰς Διὸς μὲν πρῶτον ὡραίου γάμου 

Ἥρας τε ᾿ « " Ὰ 

τὴν δευτέραν δὲ χρᾶσιν ἥρωσιν νέμω 
κ ἍἝ ἊἋ « . με ὸ 

᾽ Ἀ - » Ρ᾿ 

τρίτον Διὸς σωτῆρος εὐχταίαν λίβα 

δθ6 

τιμαλφήῆς 

ΓΤ ΠΗ] 

Εδάρθιῃ ἴα θ]α 486 ΟΔΓΘΒ. 

4  ο}. 

6 Βᾶς ργίπια ἰοἰγα!οσίαθ Πγοῦγσοδθ ἔδθαϊα υἱάθ δά 

Βαϑβᾶγαβ. Ποιηθίσϊβ περὶ ποιημάτων ἴῃ Ηδθγομίδη. γ0]. Ο0}]. 

αἰϊ. Υ [0]. 1 (οἀ. Οχοη. 1 ἴ. 109) ὁ γζὰρ) δὴ Κράτης χατὰ 

(τὸν αζὺτὸν) γρόνον γεζγογνὼζςς Αἰσ)χύλῳ τούζτογυ διὰ 

τζῶγν ᾿Ηδζωγνῶν (εὐγδοχζ) μήζσαντος) .. (Βαρρίον!ώ ἢδθ0 

αοΙΡΟΥΖ Ν. Μυ5. ΒΠ θη. νο]. 82 Ρ. 4117). Αἀὰ Ἑάοποβ ρευί- 

ηΐδβθ ἰοτίαββο ἔγ. 409 οἱ 448 ρυϊαί ὙΘΙΟΚον, ἔτ. 842 Ηθργ- 

Ἰη8ηη, ἔτ. 318, 3δῦ, 864, 805 Ηδγίυπηρ. 

56 8601. Ρίπά. [βέμπι. ΥἹ 10 τὸν μὲν γὰρ πρῶτον (ϑ6]!. 

χρατῆρα) Διὸς Ὀλυμπέου ἐχέρνασαν, τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ 

τρέτον Διὸς σωτῆρος, καϑὰ καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾿Επιγόνοις »λοιβὰς .. τες, 

εἶτα »τὴν δευτέραν γε... νέμωε, εἶτα »τρέτον... λέίβακ. 

56 ΗδβγοΝ. τιμαλφής" ἔντιμος, τιμὴν ἀλφάνουσα .. Αἰσχύλος 

δὲ ἐν Ἐπιγόνοις ἐπὶ τοῦ ἐντέμου. 

58 Υ͂.8 δὲ ὑτὸ γε ϑομᾶϊζ. Υ͂. 4 τρίτην Νδυοξ. 

ΕΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΘΜΕΝΤΑ. 

7 

σεμνὰ Κοτυτοῦς ὄργι᾽ ἔχοντες 

Ἅ - ω ἡ 

ὃ μὲν ἐν γερσὶν βόμβυχας ἔγων, 

τόρνου χάματον, 

δαχτυλόδιχτον πέμπλησι μέλος, 
μανέας ἐπαγωγὸν ὁμοχλήν, 

ὃ δὲ γαλχοδέτοις χοτύλαις ὀτοβεῖ. 
9 

Ἃ Ἄ μι Ἄ 

» φαλμὸς δ᾽ ἀλαλάζει" 

ταυρόφϑογγοι δ᾽ ὑπομυχῶνταί 
ποϑὲεν ἐξ ἀφανοῦς φοβεροὶ μᾶῖμοι, 
τυπάνων ἠχὼ δ᾽ ὥσϑ᾽ ὑπογαίου 
βροντῆς φέρεται βαρυταρβής. 

δ7 ϑίγαθο Χ Ρ. 470 τῆς μὲν οὖν Κότυος τῆς (τῆς μὲν οὖν 
Κοτυτοῦς ΝαΑποῖ) ἐν τοῖς Ἠδωνοῖς Αἰσχύλος μέμνηται χαὶ τῶν περὶ 
αὐτὴν ὀργάνων (καὶ... ὀργάνων οἵη. ΒΚ] ἢ ο)᾽ εὐπὼν γὰρ νσεμνὰ 
Κότυς (χόπτουσ᾽ Ὦ ἢ, χόπτους 6)« [ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς} νὄρια (ὄρεια 
Ὁ 8) δ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντες (ἔχοντας Ὁ ἢ ἱ ἢ ΟΡὴς« τοὺς περὲ τὸν 4Διό- 
νυσον εὐθέως ἐπιφέρει νὃ μὲν ἐν γερσὶν βόμβυκας (βομβήκας 
ΒΚΟΧΥ) .. δαχτυλόδεικτον .. ὁμοκλάν, ὃ δὲ γχαλκοϑέοις (χαλχο- 

ϑέτοις Ἐ) χοτύλαις ὁτοβεῖε (ὀττόβει Ώ) χαὶ πάλιν »φψαλμὸς .. ὗπο- 
μυχῶνται (ὑπομηκῶνται Β Καὶ 0) .. φοβεροὶ (φομέριοι Β Θ᾽Χ ΘΟΥΤ. 
ΟΚ, φοβέριοι Ὁ Εἰ] 0Χ) μῆμοι, τυμπάνου δ᾽ ἠχὼ (βὶς Κπο, εὐχὼν 
Β εχ οΟΥΓ. 1 χ, εἰκὼν τοααϊ τ) ὥσϑ᾽ ὑπογαίου (ὑπογέου 
ΟΠ ἶπβ, ὑπογεέου ΒΚ) .. βαρυταρβήςε. ταῦτα γὰρ ἔοιχε τοῖς 

5] Ὑ.1 σεμνὰ Κοτυτοῦς ὄργι᾽ ἔχοντες ὕτο σεμνὰ Κότυς (χόπ- 
τουσ᾽ γὙ6] χόπτους) ὅρια (ὄρεια) δ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντες (ἔχοντας) Νδυοσκ (δργι᾽ 
μοθθοκ ἈρΊΔΟΡΙ. Ρ, 1014). Υ͂. 4 δαχτυλόδιχτον Ῥτὸ δαχτυλόδειχτον ῬδαΤ. 
Υ. δ ὁμοχλήν Ῥγοὸ ὅμοχλάν Ὀϊπᾶοτῆ. Υ. 10 τυπάνων ἠχὼ δ᾽ Ῥγὸ τυμπα- 
νου δ᾽ ἠχὼ (εἰχὼν, εἰχὼν) Ἡοτπογάθη (τυπάνου δ᾽ ἀχὼ ϑοδὶροτ, τυπά- 
νων ἀχὼ δ᾽ ἘΘΒΟΒΟρΩΘ ἀθ μϑῖβ. ἰῃ Επιν. Βδθομ. Βᾶῦ. βοθῃ. Ὁ. 127). 
Υ.11 βρέμεται ἘΝ ϑοβπηιίαι. 
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ΗΟ ΥὙΘΥΒ5 6556 μου ΕἸἀΘΟΠΟΥΙΠΙ 5 8πὶ ἀθδπὶ ΘΟ] ΘΌΥΔη- 

ἄππι ρΡαΐαί Ηθυτηδηη Ορυβο. Υ̓ Ρ. 9. Νυπίϊαί Ὑ67Ὸ ᾶθο ρᾶ- 

τοῦ ρᾶγβ δἀνθηΐιμῃη ΒϑΟΟΝΪ ὈΔΟΟΠδη τη 4 16 οὐ βδογα ΘΟΓΊΠῚ 

βδουὶβ ΤὨγδοϊδο ἀθᾶρ δα βιπηυ]δί. 

ὕϑ 

ἐνθουσιᾷ δὲ δῶμα, βαχχεύει στέγῃ 

»Ουὶ Ἰοαυϊζαγ, ἰρ56 ἴογίδββθ ΓυυσαγρΊΒ ἔπϊξ Πα ]ΡῈ 6 ΤΈΓΘΗΒ, 

αυοᾶ οἤηηΐὰ ΒΔοοΠοδπ ἰηβϑηϊδπη ΒΡ Γθηΐς ΗθΥΙΉΔΠΗ. 

ὅ9 

ὅστις γιτῶνας βασσάρας τε “Μυδίας 

ἔγει ποδήρεις 

γοΥθα Υυἱἀθηΐαγ ΠΥουΓΡῚ νοϑυϊαμη ΒΔΟΟΙΪ ΓΘΡΥΘ ΘΠ ἀθης15. 

Φρυγίοις" καὶ οὐκ ἀπεικός γε, ὥσπερ αὐτοὶ οἱ Φρύγες θρᾳκχῶν 

ἄποικοέ εἰσιν, οὕτω καὶ τὰ ἱερὰ ἐκεῖϑεν μετενηνέχϑαι. καὶ τὸν Διό- 

νυσον δὲ καὶ τὸν ᾿Πδωνὸν “υκοῦργον συνάγοντες εἰς ἕν τὴν ὁμοιο- 

τροπίαν τῶν ἱερῶν αἰνέττονται. ὙΘΥΒαΠ)] 6 ΟΟΙΠΠΙΘΙηΟΓἂΐ οὐδ Πὶ 

Αἴδθη. ΧΙ ρΡ. 419Β χαὶ τὰ χύμβαλα δ᾽ Αἰσχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς χοτύ- 

λας εἴρηκεν »ὃ δὲ γαλχοδέτοις χοτύλαις ὀτοβεῖαε, αυϊθὰδ Θοπδβθηίι 

8600]. Ηοπι. Ψ'᾽ 84, πἰδὶ ααοὰ στοβεῖ γ6] ἠχεῖ ῥγὸ ὀτοβεῖ οχ θοῦ, 

δὲ Εἰυβίδίι. Π. Ρ. 1282, 60. --- Αἀ ν. 8 οἷγ, Ηθβγοῖ. ταυρόφϑογγοι" 

παραπλήσια βουσὶ φϑεγγόμενοι. 

58 Ιιοηρίη. ἀθ 50] πι. ὁ. 16, 6 χαὲ παρὰ μὲν Αἰσχύλῳ παρα- 

δόξως τὰ τοῦ “υχούργου βασέλεια κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Διονύσου 
ϑεοφορεῖται »ἐνθουσιᾷ .. στέγη«. Απροοᾶ. Βδομπι. 1 Ρ. 222, 7 ἐν- 
ϑουσιᾷ' ὑπὸ ἐνθέου κατέχεται πνεύματος. νἘροι]ογδηΐ [δ ]6γ, 
Βγάποκ, Βδιϊρ07] οο δὰ Τγουσσυη. ὅθ ἀθ ῥυΐπηο δοοθββὰ Βδο- 

ΟΠ ΒΘΥΙΠΟΠΘΙ 6586 Υἱαϊῦ Ζοοσα ἰῃ 158. Ρ. 16 απθπὶ βθοαίαβ οϑί 

ὙΥΘΙΟΚοσαβ ἴῃ ΤΥΪορ. Ρ. 822 οἱ ἴπ ἈρΡρϑῃάϊΐοθ Ρ. 10δς« Ηργδῃη. 

59 Εἴγπι. Μ. Ρ. 191, δ λέγονταε βασσάραι γιτῶνες οὃς ἐφό- 
ρουν αἵ θρᾷάκιαι βάκχαι, (8 δἀαϊ οοα. ΕἾΟΥ. θα. ΜΊ]ΟΥ Ρ. 62:) 

καλούμεναι οὕτως ἀπὸ τοῦ βασσαρέως Διονύσου" ἦσαν δὲ ποικέλοι 
χαὶ ποδήρεις. Αἰσχύλος ἐν Ἠδωνοῖς (ἐνηδόνοις 60.) »ὅστις .. πο- 
δήρεις«. ἐχ τοῦ “ ητοριχοῦ. 

ΒΑΒΌΓΚΑΒΟΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

00 

(ΛΎΚΟΣ ποδαπὸς ὁ γύννις; τίς πάτρα; τίς ἣ στολή. 

6Ι 

{ΑΔΥ̓ΚῸ μαχροσχελὴς μὲν ἄρα μὴ χγλούνης τις ἦν; 

θῶ 

τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ μουσόμαντις ἄλλο ἀβρατεὺς ὃν σϑένει; 
γογθὰ υἱαθηΐν Πγουγοὶ Βδοομυμη Υἱ δἀ ἀποίμῃτη 8046 η(18. 

60 Ατϊβίορῃ. ΤΏθβηι. 1856 χαὲ σ᾽, ὦ νεᾶνις, ἧἦτις εἶ, κατ᾽ 
Αἰσχύλον ἐκ τῆς “υκουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι »ποδαπὸς .. στολήε: 
5010]. τὴν τετραλογίαν λέγεε “υκουργέαν (1. “υκχούργειαν)" Ἠδω- 
γνούς, βασσάρας, Νεανίσχους. “Ἰυκοῦργον τὸν σατυριχόν. λέγει δὲ 
ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς πρὸς τὸν συλληφϑέντα Διόνυσον »ποδαπὸς ὃ γύννις«; 
Τοίαπι ὙΘΓΒᾺΠῚ ΑΘΒΟΏΎ]Ο υἱπαϊοαΐ οὰπὶ ΒΟί((ρογο Ηθυηδπη, 811} ρᾶ» 
ΤΟΟΪ8Π) διἃ ΟΟΠΊΡΙΓ65 ὙΘΥΒῚΒ ὈΓΟΪΟΓαΠΐ. 

61 8080]. Ηομι. 1 ὅ89 γλούνην οὗ μὲν ἀφριστήν. γλουδεῖν 
γὰρ τὸ ἀφρίζειν τινὲς Δωριέων ἔλεγον: ἄλλοι δὲ κακοῦργον" καὶ 
γὰρ τῶν ἀρχαίων ἰαμβοποιῶν τινα φάναι νἀνὴρ ὅδ᾽ ἑσπέρης καϑεύ- 
δοντα ἄπουν ἔδησε γλούνηνε (γ. Μοίπ. ρορί. 60]. Ρ. 121)" ἔξενο- 
φῶντα (ΧΘΠΟΡΒΔΠΘπι ἴῃ 81}}}18 βαβρίοαϊιῦ ΗδγπΔηη) δὲ γένος τι 
ἰνδῶν (]. γένος ἐμπέδων) φάναι τὸν γλούνην εἶναι, καϑάπερ καὶ παρ᾽ 
Αἰσχύλῳ ἐν ᾿Ηδωνοῖς »μαχροσκχελὴς .. ἦ«. Ουδ6 Ἐϊπδίαία. Π. Ρ. 772, 
δ8 Βαθοῖ: ὅτε δὲ καὶ ἐχτομέαν ὃ γλούνης δηλοῖ, οὐ μόνον Αἰσχύλος 
δίδωσι χρῆσιν, ἀλλὰ καὶ Αϊλιανὸς μάλιστα ἐν τοῖς περὶ προνοίας, 
Θἃ ἱποθυ πὶ ἃη δὰ ἤππο Ἰοσαμ βροθοίθηΐ. Οἷγ. Επμπη. 188. 

62 Ατϊβίορ. Αν. 216 τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ μουσόμαντις ἄτοπος 
ὄρνις ὀριβάτης; 8680]. παρὰ τὰ ἐξ Ἠδωνῶν Δἰσχύλου ντέ ποτ᾽ ἔσται 
ὃ μουσόμαντις ἄλλο ἀβρατεὺς ὃν σϑένεια. ϑαϊά. 5. γ. μουσόμαντις: 
παρὰ τὸ ἐξ Ἠδωνῶν Αἰσχύλου ντίς πότ᾽ ἔσται ὃ μουσόμαντις ἄλα- 
λος ἀβρατεύςς«. 

61] ἦν ΡῥΙῸ 7 Ηοτμδπη. 
602 ὁ μουσόμαντις ἀμαλὸς ἁβροβάτης σϑένει; Ἠδττηδηπ, ὁ μουσό- 

μαντις ἄλαλος ἁβροβάτης ὅδε: Τϊηδοτῖ, ὁ μουσόμαντις; ἀλλὰ βᾶτε σὺν 
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603 
ἄδασμος 

»ΜΙπαθαίυῦ ΒΔΘΟΠΟ γ6ὶ ΠΥΟΌΓριΒ γ6ὶ αυβα 8 ΟαΠῚ 60 

οΟἸοααθ ας στέγην ἄδασμον, ΟΔΥΟΘΓΘΠῚ ἀΙΟΘΠΒ ἀΟΙΏΌΙ οΤὰ- 

ἐαϊΐαιῃὄ. Νβὶ 1ΠΔ Βδδοδὶ γνουθα ἔπθγιηῦ ἴῃ ΒΡρΘοὰ ΠΟΙ αΒΌΓΠΙ 

ἰσὶ Πγουγσαμῃ ργθάϊοθη δε Ηθυτη8ΠΗ. 

υΐ 
αἰγέδες 

θοῦ 

ἀμφίδρομος (9) 

68 Ηεβγοῖ. ἄδασμος. οὐδένα δασμὸν ἐχτελοῦσα, οἷον (οὐ 

αὐάϊ!ε Ηϑιθρμδηυ8) τελοῦσα ἐνοίκιον. Αἰσχύλος ἡδονήν (Ἠδωνοῖς 

Μαβυτι5). Ῥμοί. [,6χ. Ρ. 8, 4 ἄδασμος " οὐδένα δασμὸν ἐχτένουσα 

οὐδὲ μερίζουσα δασμὸν τῆς οἰχήσεως. οὕτως Αἰσχύλος. Οἴτ. 

Βοκῖς. Αποοά. Ρ. 842, 24. 

64 Ηδβυοῖ. οἱ ϑυϊάδ5 αἰγίζειν διασπᾶν. ἐχ μεταφορᾶς. παρ᾽ 

ὃ χαὶ τὸ αἰγίζεσϑαι, ἀπὸ τῶν κχαταιγέδων. Αἰσχύλος. ὃ δ᾽ αὐτὸς 

ἐν Ἠδωνοῖς (ἡδονῇ Ηδ65. οοἀ.) χκαὲ τὰς νεβρέδας (νευρίδας Ἠδ68. 604.) 

οὕτω λέγει (καλεῖ 8α14.). Οἷν. δεῖ. 5, ν. Ἠδωνές. Ὑοτθᾶ Δἰσχύ- 

λος . . λέγει Ῥογεϊπυΐββθ δὰ ρίοββαπὶ δὺ Εἴγμι. Μ. Ρ. 27, 80 βϑῦγδ- 

ἰδ: αἰγέδες" χαταιγέδες, οὗ ἄνεμοι νἱάϊ! Μϑομπαί. 6Θ]ο588588 ἰρι(Γ 

ΡΓἰπηϊτα5 βἷο βογίρία οὐαὶ: αἰγέδες " καταιγέδες, οἱ ἄνεμοι. Αἰσχύλος 

((Βο. 591). ὃ δ᾽ αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖς χαὶ τὰς νεβρέδας οὕτω λέγει. 

66 Ηδδυοι. ἀμφίδρομος. Αἰσχύλος Σεμέλῃ ἔπλασε δαέμονα 

χαὶ (καινὸν ΜαξΞυγι5) περὶ (παρὰ Νιοκ) τὰ ἀμφιδρόμεα ὠδεῖ (ὡς 

εἰ Μ5.) ἔλεγες (1. ἔλεγε) τὸν γενέϑλιον. δηλοῖ δὲ χαὶ ἐξ ἑκατέρου 

ῥέρους ϑεώμενον (ϑέοντα Καβίογ) ἢ προηγούμενον ἢ ὁρμᾶν δυνάμε- 

νον ὡς Αἰσχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς (ἧδωνές οοἀ.). Ναυοκίο ἄπ86 ρ]ο5580 

ΘΟΔΙυἷ5586 νυἱἀθηίῃτ. 

σϑένει (αἱ γοτθ8 Πγουγαὶ οοτηΐίο8 αὐ ΒΔοοδητη ἱηνδαδηϊ Βογίδη! 5) Νδυςοκ. 

γοῖῦα ἀμαλὸς ἁϑροβάτης βρθοΐοτῃ γογι δ ὲϊβ Βδθθπέ, 

ΒΑΒΌΠΑΒΟΌΝΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

606 
ἄσσιστα 

ΟΥ̓ 
Ύ 
ἔχταρ 

ΠΑΙΑ4 ΔῈ Σ. 

6 ἃγριπηθηΐο ἔθη] 6 οοάθπι αποα ΕσΙρΙ 65 ἴῃ Ῥἢδ86- 
ὑποπίθ ὑγδοίανϊξ, ν. ΘΙ ὺ ΤῊ]. Ρ. ὅ665ηα. οἱ Κὶ. Βομνζρη ᾿Υ̓ 
Ρ- 210544., ΗΠθγπδηη οραδο. ΠῚ Ρ. 18054α4., Βοθογί οἱ Ὑ7118- 
2 ἤρθηιῃ. ΧΥΤΠ ρΡ. 439584α4ᾳ.. Βαηροῦί 46 ἴαθαϊα ῬὨδοίῃ. 

188, Κπδδοκ απδοϑί. Ῥηδοίῃ. 1886. Αα Αθβομυ]απι τοίογαμί 
Βυΐ]ογ οὐ Ὑ ΘΙΟΚΘΙ 5000]. Ηοπι. ρ 208 “ἥλιος ἱΡόδῃ μιχϑεὶς τῇ 
᾿σωποὺ παῖδας ἴσχει (ἔσχε πδδοκ) Φαέϑοντα χαὶ Λαμπετίην 
χαὶ Αϊγλην χαὶ Φαέϑουσαν. ΟἸοΥαΙΏ οχ Οορδηϊ ἴθ ἔπΐδ86 
ΘΟΙΏΡΟΒΙ [ΠῚ 5 ΒΡ! ΗΘΥΤή8Πη. 

Αα Ηρ δάθβ ἔογίαβϑθ ρου Π}586 ἔν. 512 μαίας ΒΟΥ, 
295 οὐ 818 Ηθυδηῃ, (817 Ηδγίαηρ, 382 Οδίακρι). 

608 

“βιπαὶ μὲν δὴ πατρός 

66 Ηθβγοῃ. ἄσσιστα. ἔγγιστα. Αἰσχύλος ᾿ἢδωνοῖς (ἡδωνῶν 
604.). Απροά. ΒΕΚΚ. Ρ. 468, 26 ἄσσιστα" ἔγγιστα. 

ΟΥ Εγοίδπιβ (1058. ΗΙΡΡΟΟΓ. Ρ. 79, 14 ἔχταρ" ἐγγύς, παρὰ 
τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὡς Αἰσχύλος ἐν Εὐμενέσι φησέν »ἴχταρ ἥμενοι Διόςα 
(ν. 999). μέμνηται ὃ αὐτὸς τῆς λέξεως καὶ ἐν Ἠδωνοῖς. 

68 3080]. ϑορῃ. Ο.0. 1248 τὰ ἀπὸ τῶν ὁρῶν φησὶ τῶν προσ- 
αγορευομένων Ῥιπῶν" τινὲς δὲ οὕτω καλοῦσι “βΡίπαια ὄρῃ .. μέμ- 
νγηται δὲ καὶ ᾿ἀλχμὰν.. καὶ ἐν Πλιάσιν Αἰσχύλος ἡ βιπαὲ μὲν δὴ 
πατρόςκ«. 

Αςβοῖνυς εἀ. ὙΝεοκΙείη. . 99 



ἈΕΚΒΟΗΥΙΙ 

69 

{Χ0. ἔνϑ᾽ 

ἐπὶ δυσμαῖς ἴσου 

πατρὸς ἡφαιστοτευχὲς 
δέπας, ἐν τῷ διαβάλλει 

πολὺν οἰδματόεντα φέρει δρόμου πόρον οὐϑεις 

μελανέίππου προφυγὼν 

ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν. 

70 

{ΧΟ ᾿Αδριαναέ τε γυναῖχες 
τρόπον ἕξουσι γόων 

ΟΠογυμη ἢδος ἀΐοογο αὖ σοηβοϊοίυγ ἀοῆθηξοβ ἔγαίγ!β ΟὉ]- 

ἴὰπὶ Ηο]δά65, πηοποὺ ΗθτΙΔΠΗ. 

γ}} 

Ζεύς ἐστιν αἰϑήρ, Ζεὺς δὲ γῇ, Ζεὺς δ᾽ οὐρανός, 

Ζεύς τοι τὰ πάντα γῶτι τῶνδ᾽ ὑπέρτερον. 

69 Αἴδοη. ΧΙ Ρ. 469Ε' ὅτε δὲ καὶ ὃ ἥλιος ἐπὶ ποτηρίου διε- 

χομίζετο ἐπὶ τὴν δύσιν Στησέχορος μὲν οὕτως φησὶν .. καὶ Αϊσχύλος 

ἐν Ἡλιάσιν »ἔνϑ᾽ .. ἀμολγόνκ. 

Ἴ0 Απροᾶ, ΒΕΚΚ. ρ. 846, 10 ᾿Αδρειαναὶ γυναῖχες. Αἰσχύλος 

Ἡλιάσιν (ἐλιάσιν οοἄ.)ὺ »ν4δριαναὶ... γόωνκ. 

71 ΟἸοπι. ΑἸοχ. ϑίγομι. Υ͂ Ρ. 718 (Επ5θ}. Ρσ. Ε'. ΧῚΠ ". 681 Β) 

ὅ τε Εὐφορίωνος (βἰς Ἐα580., ὅ τε Εὐφορέων ὅ τε ΟἸεπι.) Αἰσχύλος 

ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ σεμνῶς σφόδρα φησίν »Ζεύς .. ὑπέρτερονς. ΟἿν. 

Ῥμΐοά. ἀθ ρἱοὶ. ρ. 22 οά. Θοπιρ. (Αἰσχύλος) δ᾽ ἐν Ἡλιάζσιν τὸνν 

Δία καὶ αἰϑέζρα λέγει χγαὶ γῆν καὶ (οὐρανὸγ)ν καὶ τὰ πάνζτα καὶ 

ὑποὲρ τὰ πάνζταν. Ἑττανὶ Νῦοῖκ ῬὨ]]Ο]. ΓΥ̓͂ Ρ. δ86. 

69 Υ͂. 2 δυσμαῖσι τεοῦ Ἠοτγπιδπη. Υ͂. 8 ἡφαιστοτυχές ἨθττηδΠῃ. 

Υ. 4 ἴοτί. δέπας εἶδον τῷ διαβαένει. 

Ἴ1 Υ. 2 Ζεὺς ταῦτα πάντα Βοίδο. --- Εοτί. τῶν ὑπέρτερον αἱ 

Αρβοῆ. ϑορί. 179. 

ΕΑΒΌΓΑΒΠΙΠΜΝΜ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 

78 

ἔρρει τε χρήνης ἀφϑονεστέρα λιβάς 

6 οἰθοῖγο ἤδϑθο αἱοία. θοϑθ οοπιδοὶὺ Ὑ ΘΙΟΚΟΥ. 

1 

Ρ]η. Ν. Η. ΧΧΧΥ͂ΙΙ 81 ἐλαοίμονεϊα ἐωϊπιΐηα ἐοέδ βδογουθα ἴμοίεα 

πιμέαία8 ἴθ αγῷοτοϑθ ρορωῖΐοβ ἰαογίηιδ οἰθοίγμηι οπιμέδιια ατφΐβ ζωπάογα 

ἵμωία Εγϊάαπωπι ἀπεπθηι, φώδηι Ῥαάμηι ϑοσαυίημμδ, οἰθείγι, ἀρρεοϊϊαίειηι, 
φμοηΐαπι 89ὶ υοροϊίαίιι8 8ὲς ἠλέχτωρ, ρζιωγίπηυϊ ροοίαθ ἀΐχφεγα ργίηιΐφια, τ 
αν ίίγον, Αοδοΐψιι8 λιϊοασοπι8 Ἐωγίρίαο5 Νίοαπάον ϑαίψγωδ, ἰδ. 82 φιοά 

Αοϑοϊψίωβ ἴω Ηϊδεγία, ἤος 68ὲ ἵπ Ηϊϑραπΐα, Εγϊάαημηι 6886 αἱαὶξ δμη- 

αθηιχια αρρεϊαγὶ Ἠλοααπεηι, Ἐμγίρίδδ τγϑθ οὲ Αροϊϊοπΐιδ ἐπ Ηα- 

εἰγίαἰῖοο ἰἰέοτε δοηΐμενε Πλοάαπιπι οἱ Ῥαάμηι, ζαοϊϊογοπι υϑηΐαπι Καοὶξ 
ἱσπογαΐὶ ϑιιοϊηιΐ ἔπ ἑαπία ἱρποταπία οΥδίδ. ϑ0Π0]. ΒΘΙΉ. ἴῃ Ὕογρ. 66. 
Ι 482 εἰδὲ δπΐηι Ἐγίάαηιιβ δἷξ. τνοϊὶ ὀγταπί. Ἐπμδβεῤίιδ (Δ 6εοἤμῖιι5 Ἠδ- 
856η) ἔρϑωηι 4886 Κὐλοάαημπι ργυορίεῃ τιασηϊέωαἑποηι οὐ σωγϑατα ταρὺ- 

αἰϊδδίηιμηι. 

ΠΡΑ4Κ4Ε1441. 

Οἷυ. ὙΘΙΟΚΟΥ τ. Τιὰρ. Ρ. 52, Βούρκ τ. [ἰΐρ. ΠῚ 
Ρ. 52. ΕῪ. 14 ἸΔὍοΟΓΟΒ ΗΘΓΟῸΪ5 ἀοβου απ υὐ Επιγ. ΗθΓΟ. 

72 Αἴδθη. Ρ. 424) τούτῳ (5611. τῷ νἀχρατέστερονκα) δμδεόν 
ἐστι τὸ νἀνεηρέστερονε (Ησοῃι. β 190) χαὶ τὸ ἐν Ἡλιάδιν Αἰσχὅὄλου 
»ἀφϑονέστερον λέβακ. Ἐπχ ἘΠΥπιοϊορίοὶ Μαρπὶ οοᾶ. γαϊϊζαπο 1818 
ἢ Βοἰίζοηβίθίη ἐπᾶ. Ἰθοῦ. Βϊ}. Βοβίοοῃ. 1890 ρΡ. δ οὐϊάϊξ Βαδο: ἄφϑο- 
νέστατον... χαὶ τὸ ἀφϑονέστερα οἷον νὅρα σε χρήνης ἀφϑονέστερα 

λιβὸς (1. 6. λεθάςςες ᾿Πλιάσιν οἰ σοπδίο᾽η). ταῦτα ποιητικά εἰσιν 
χατ᾽ ἔϑος Ἰώνων γινόμενα. τὰ γὰρ διὰ τοῦ 9. συγχρετικὰ οὗτοι 
διὰ τοῦ ἘΣ προφέρουδιν, οἷον δικαιέστερος καὶ ἀρχέστερος λέ: 
γοντες. ὥφειλεν γὰρ τὰ προειρημένα διχαιότερος εἶναι χαὶ αὐδοὶδ᾽ 
τερος χαὲ ἀφϑονώτερος. οὕτως Φιλόξενος εἰς τὸ περὶ σύγαβιτε: 
κῶν. Ἐϊαβίδίῃ. Τ|. Ρ. 746, 46 χαὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἀφϑονέστερον. 

72 ἔρρει τε ὕτὸ ὅρα σε οἱ ἀφϑονεστέρα φῬτοὸ ἀφϑονέστερα ϑοτίρϑὶ. 
ὥρουσε χρήνης ἀφϑονέστερον λιβάς Ἐοἰ Ζοπβίοίῃ. 

585} 
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8ὅ954ᾳ4ᾳ. ΥἹἱά 6 οἰΐαπὶ δὰ ᾿ἡλχμήνην. ΑΡΟ]]ΟάοΥὶ 11 8, 1 πᾶγνᾶ- 

ἰοποὴ δὰ ΑΘΒΟ ΠΥ] ΠῚ. ΒρΘοΐδι 6 βυβρί σαί Ο. ΡΠ Πρ, Ζὰγ Ηθ- 

ΤΑ ΚΙ ἀθηβαρθ. Νδυηῦ. ἃ. ὃ. 1890 ν. 10. 

74 

ἐχεῖϑεν 
ὄρμενος ὀρϑόχερως βοὺς ἤλασ᾽ ἀπ᾽ ἐσγατιᾶν 
γαίας, ὠχεανὸν περάσας ἐν δέπᾳ γρυσηλάτῳ, 
βοτῆράς τ᾽ ἀδίχους χατέχτα δεσπότην τε τρίπτυχον 
τρία δόρῃ πάλλοντα γερσίν, τρία δὲ λαιαῖς ὄ 
σάχῃ προτείνων τρεῖς τ᾽ ἐπισσείων λόφους 

ἔστειχεν ἴσος Ἄρει βίαν. 

Ὁ 

οὐ γάρ τι μεῖζον ἄλλο τοῦδε πείσομαι. 
Ηδοςο [ογίαββο Φοϊαιβ, [ογίαϑβαο Μδοαγία αἰχι. 

14 ϑοβο τη Αὐβίϊα., ΟΡ] ΘΙ θη ΠῚ ΘΟΓαΠπὶ απ86 ἰη Ὠὶπά. ρά. 

Ρ. 547, 16 Ιοσιηΐαῦ, οχ οοα. Μᾶγο. 423 ἃ ὙΥΠΠἸδιηονΖίο ἴῃ α158. 

ἀθ ἘΠοϑὶ 50}|01115. 1817 Ρ. 18 οαἀϊΐαπι Πᾶθὺ δχῃὶθοῦ: ὅτε οὗ τρεῖς 
ἦσαν ἀδελφοὶ μαρτυρεῖ καὶ Αἰσχύλος ἐν Ἡρακλείδαις αἰνιττόμενός 
πως καὶ λέγων οὕτως" »ἐχεῖϑεν... βίανε χαὶ τὰ ἑξῆς. 

15 ϑ8ίον. ΕἸοΙ. 122, 2 Αἰσχύλου Ἡρακλειδῶν »οὐ.. πείσομαια. 

Ἴ4 Υ. ῶ δὅρμενος ὀρϑοχέρως βοῦς ἤλασεν οοὰ. --- ἐσχατιᾶν ὙΥ οἱ]: 
ἐσχάτων οοἃ. Υ͂. 8 γαίης οοά. --- δέπᾳ γρυσηλάτῳ ὙΥΙδΙιονΖ: διπλῆ 
χρυσηλάτω εοᾶ. Υ͂. 4 χατέχτα ὙΥ εἰ! (ἔχτεινε ΥΠ]Δηον 12): χτεῖναε οοά. 
-- δεσποτῶν οοα. --- τρέπτυχον οἰ! (τρέξυγα τὸν ΚἰοΙΒΙηρ): τριύτα- 
τον οοα. Υ͂. ὅ γερσίν ΥΥ ΟῚ] (χερσί ὙΥ̓Π]ΔτηΟΥ 2): γεροῖν οοα. --- δὲ 
λαιαῖς 5ογῖρδβὶ: διὰ τῆς οοἃ. Υ͂. ὁ σάχου οοἃ. --- τ᾽ ἐπισσεέων λόφους 

ὙΠΑοσπΖ: δέ τις εἰπλοφοὺς οοἂ. Υ͂. 7 ἔστειχεν ἴσος "ρει 5οΥἾρ581: 
εἐστειχισοσαρὴ οοἃ. (ἔστειχ᾽ ἶσος "ἄρει Ὑ Ἰἰδιιον 2, στεῖχεν ἔσος Ἄρει 

ὟΝ εἰ}. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΟΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

10 
ἀμφιμήτορες 

7 
ἐπιγλωσσῶ 

ΘΑΛΜΛΑΜΟΠΟΙΟ,. 

γιὰ6 δὰ Αθρυρίϊοβ, δά Ἱξρείας, δὰ Μέμνονα. Αἀ Πδης 
ἰΔὈυΪαπὶ ἔἴγ. 801 οὐ 318 μου πυΐββθ ρυΐαί ΟΡογάϊοκ, (ἔν. 468 
Ηαγίαηρ, ἔτ. 860 ὨγΟΥ56η). ΒΙοΙηΠοΙ ἃ (Μα8. οὐ. ΟδηἰαὈτῖσ. Υ͂ 
Ρ. 19) βαίγυυϊοδπη ἔ1556. [θα] ΠῚ ορἱπαία5. οϑί. 

78 
52 α ἤ ’ ἀλλ᾽ κα ὃ μέν τις Πέσβιον φατνώματι 
" 3 ’ - χῦμ᾽ ἐν τριγώνοις ἐχπεραινέτω ῥυϑμοῖς. 

ΘΡΩΡΟΙ [ΓΗ ΤΣΘΜΙΑΣΤΑΠ. 

Νοηθη θε[όδ]ωροι ἢ ἴσομισταί Ὠδθοί οαἰδοριβ αὐ Ηδ- 
ΒΥ0ἢ. 5. Υ. ἐαμβίς (ἔτ. 81). ΑἸΐοσαιη {{π]ὰτη ἀο]οί ΒΙ]οιηβοὶ- 

16 Ηρβυοι. ἀμφιμήτορες οἱ ἐκ πολλῶν (ἐξ ἄλλων Ο'ΒΟΓΘΒ6Β) 
μητέρων γεγονότες ἀδελφοί. Αἰσχύλος “Ἡρακλείδαις (ἡρακλίδ.. 
004.). ϑδυϊάαβΒ ἀμφιμήτωρ. Αἰσχύλος. Οἷτ. ῬΏσγπ. ΒΕΚΚ. Ρ. 6, 24 
ἀμφιμήτωρ" ὃ ἐξ ἑτέρας μητρὸς ἀδελφός. 

11 Ἠρβυον. ἐπιγλωσσῶ" ἐποιωνέζου. Αἰσχύλος “Πρακλεέδαις 
(ἡρακλέδες οοα.). Οἷτ. Ο)ο. 1048. 

18 ΡΟ]]. ΥΠ 122 χαὶ ἐχφάτνωμα (φάτνωμα ἩβρτΙΙηδΠηΠη) ᾿ δὲ 
καὶ κῦμα μέρη ἔργων ἐν Αἰσχύλου θαλαμοποιοῖς νἀλλ᾽.. ἐμπεραι- 
γέτω ῥυϑμοῖς«. Οἴγ. Ἠθϑγοῖ. φατνώματα" σανιδώματα. 

18 Υ.1 ἀλλ᾽ εἴ᾽ Νδυοκ, ἔοτί. δμώων. ---- φατνώματι γγο φάτνωμά 
τι ῬϑΌΥ,. --- Ὑ, 2 ἐχπεραινέτω ῥτὸ ἐμπ. Φυπρουτηδηη. 



510 ΑΕΒΌΒΥΠΙ 

ἀΐαπη βοουΐαβ ΗἸΡΡΘηβΕ6] 1]. ὁ. Ρ. 8754ᾳ. Π6 δυριυμηθηΐο νΥ. 80- 

ρΡῖὰ δὰ Αἰμαπιδηίθμμθ. δ πη]6 ἔιῖββθ βυβρίοδίπ ΕὙΪΘΌΘ6Ι τ. 
βδίγυ. ἔγ. Ρ. 131 οἱ αυοὰ Αὐπδθιβ ἴῃ ϑλοι Ῥογυβθοαΐαβ οϑί. 

ϑαϊγτίϊοαπι (θα Ϊαπι ἰαΐββθ οχ ἔγ. 79 οἰδοὶῖξ Βδι ΘῈ. ΑΥΟΒΔΘΟΙ. 

Μυ5. Ρ. 100. Οἷτ. ὙΘΙΟΚοΥ Νδομίγαρ Ρ. 141. Αα δᾶπο ἴδδυ- 

ἴδπὶ ἔν. 839 ρου πυϊ586 Ραυΐαΐ ΒΟΥ. 

79 

χαὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σχωπευμάτων 

80 

ἀποστάς 

ἰαμβίς 

19 Αἰδοη. ΧΙΥ͂ Ρ. 629Ε᾽ σχήματα δ᾽ ἐστὶν ὀρχήσεως ξιφισ- 

μός, καλαϑισμός, καλλαβίδες, σχώφ, σχώπευμα. ἣν δὲ ὁ σχώφ 

τῶν ἀποσχοπούντων τι σχῆμα, ἄχραν τὴν γεῖρα ὑπὲρ τοῦ μετώπου 

χεχυρτωχότων. μνημονεύει Αἰσχύλος ἐν θεωροῖς »νχαὶ.. σκωπευ- 

μάτωνε. Οἷν. Ηοκγοι. σχωπευμάτων: σχῆμα τῆς χειρὸς πρὸς τὸ 

μέτωπον τιϑεμένης ὥσπερ ἀποσχοπούντων, Ῥμοί. ἰεαχ. σχώπευμα" 
σχῆμα σατυρικόν, ὡς χαὶ ὃ σχωπός (σχώψ Ναυοκ). οὕτως Αἰσχύ- 

λος.ς Δὰ ρυπάοπι ἰοσὰπὶ Ῥογ  πυΐβθ6 ἰογίαβ8θ ἔτ. 889 βυβρίοα 

Ηοτιθδῃῃ. 

80 Ηρβγοὶ. ἀποστάς" φυγών. Αἰσχύλος Ισϑάσταις (σϑμιασ- 

ταῖς ϑαϊπιδϑὶι5) χαὶ ᾿βλχμήνῃ. 

81 Ηῤβγοῖ. ἰαμβίς" Αϊσχγύλος θεωροῖς ἢ ᾿Ισϑμιασταῖς. τοῖς 
χιϑαρίζουσιν ὃ αὐλὸς συνήει καὶ αἱ τοιαῦται κιϑαρίσεις ἐλέγοντο 

περιαμβίδες. 

9 σχοπευμάτων ἘΜ ΘΗ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΕΙΝ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

82 

φό 

ΘΡΗΙΣΣΑΙ 

Ὑ ΘΙΟΚοὺ Τα]. Ρ 43854ᾳ οἱ Οτίθοι. Τταρ. Ρ. 8156ᾳ. εὐ Ἦθυ- 

πϑηη Οραβα. ΥἼΙ Ρ. 36254α4ᾳ. Ὅπλων χρίσιν, θρήσσας, Σαλα- 

μινέας ὑὐϊ]ορίαπι Αἰδοὶδ οὐ Τϑαοῦὶ δία ΘΟΙΠΡΙΘχᾶπη Θθοῖββθ 

οοπίοοοσιηί. Οἷγ. φργδοίοσθα Ὑ ΘΙ κοῦ Κὶ. βοῦν. ΠῚ ῥ. 2145αα., 

αταρρα Ατίδᾶπο Ρ. ὅ71544., ΒΙΌΌΘοΚκ ἀἰθ Βδπι. Ττὰρ. Ρ. 5698α.; 

ΤΟϑοδας ὉΠΙχοβ Ῥοβίμοιη. 1885 ρ. 418ᾳ. 6 διρυμηθηΐο 

οἴγ. 5680]. ὅόορῃ. Αἱ. 81ὅ φϑάνει Αἰσχύλος ἐν θρήσσαις τὴν 

ἀναίρεσιν Αΐαντος δι᾽ ἀγγέλου ἀπαγγείλας, ἀρ οἤοσο 5000]. 

ΘΌΡΗ. Αἰ. 184 πιϑανῶς αὐτῷ ὁ χορὸς ἐσχεύασται ἀπὸ Σαλα- 

μινίων ἀνδρῶν... οὐ γὰρ πιϑανὸν ἐξ ᾿Αχαιῶν εἰσάγειν . .; 

τὸ δὲ τῶν αἰγμαλώτων χῃδεμονιχὸν μέν, ὡς 4ἰσγύλος ἐν 

θρήσσαις, οὐ μὴν εὐπρόσωπον" ὅρα γὰρ οἷον τὸ αἰγμαλώ- 

τους ἐπιτιμᾶν τῷ Μενελάῳ (Αἱ. 109154.. ΟΠοτιΒ ᾿ΘΙΓῸΓ 

πὴ] Θγαπὶ ΤῊγδοίδγιη οδρύϊναγιπη οταῦύ. ἀα δῆς ἔδὈυΪαπὶ 

ΡοΥ πη αἶδβθ Ραΐδηῦ βαθυθυη (ἀΌΟΥ ἰδίου. πὰ Ρο]}10. ΑΠΒΡΙΕΙ. 

ἴῃ ἀ6Υ αἰΐθη Τυαρδάϊθ ρ. 28), Ηρίηβίυβ, Ηθυτηδηη ἔγαρτηθηΐατη 

ἃ Οἴοιη. ΑἸοχ. ϑίγοιη. Π| ρ. 462 β'πθ ποιηΐπθ δ] δίαπη (Α(68Ρ. 

110 οἃ. Ναυοκ): ἀλλ᾽ οὐδὲ Αἴας σιωπᾷ, μέλλων δὲ ἑαυτὸν 

ἀποσφάττειν χέχραγεν" 

οὐχ ἦν ἄρ᾽ οὐδὲν πῆμ᾽ ἐλευϑέρου δάχνον 
ψυχὴν ὁμοίως ἀνδρὸς ὡς ἀτιμέα. 

82 Ῥμοῖ. Ι6χ. ῴῳό: ἐπὶ τοῦ σαπροῦ χαὶ μὴ συναρέσχοντος. 
ἔστι δὲ ἀποχομματιχὸν λεξείδιον (ἀποχομματικοῦ λεξειδέου οοᾶ., 

Θῃηθηἀαγὶς ΠΟῦγοο, ἀπόχομμα Ἀττικοῦ λεξειδίου ΒοτηΒαΓάγ)" Φόϑον 
γὰρ καλοῦσιν. ᾿Δριστοφάνης »νπλέω γράσου καὶ φοϑοίου καὶ ῥύπου 
γε χαὶ φόϑου«. Αἰσχύλος θεωροῖς. ῬοΟΡγδοαΒ: »],666 πλέω γράσου 
τε χαὶ φόϑου. οἷον χαὶ ῥύπου: «Αἰσχύλος θεωρφρῖς οἱ ἰμίθ}16ρ66 4ιδβὶ 

βίδι πη ροβί ᾧό βοαιθγοίαν Ἂἰσχύλοςκ. 



ΑΕΞΟΗΥΠῚ 

ἤ ᾽ “ “Ὁ 

οὕτως πέπονθα χαέ με συμφορᾶς ἀεὶ 

βαϑεῖα χῃλὶς ἐχ βυϑῶν ἀναστρέφει 
λύσσης πιχροῖς χέντροισιν ἠρεϑισμένον. 

Αἱ οὗν. Ὀίπαοῦῖ ἴῃ οᾶ. ΟἸδθιηθηςβ Οχοη. γυ0]. ΠῚ γῥ. 188, 

ΙΘοῦνθη ἀθ Αἰἷδο. ϑὅορῃ. δυΐίῃ. ρ. 60 (» Αθβοῦ}} ὮΪ ὙΘΙΒΙΒ 

6586 ΠῸῃ ροβϑαηί, αὐἰὰ ρα απ Αἰαχ ΠῸὴ ἴῃ βοᾶθηδ Υἱΐδ 

Ροποθαίς). ῬΡχγδρίθιθα πὰς τοίοστί ἔγ. 298 Ἡδγίαηρ, ἔγ. 856 

Οβδπη. --- ΥἹἱάθ οὐΐαιη δ) Ὅπλων χρίσιν. 

8 

τὸ ξίφος 
᾿ »] ’ 

ἔχαμπτε, τόξον ὥς τις ἐντείνων (ἀνήρ), 

τοῦ γρωτὸς ἐνδιδόντος οὐδαμῇ σφαγῇ, 
᾿ ᾿ ’ 

πρὶν δὴ παρών τις δαιμόνων {τὸ χαέριονδ 

ἔδειξεν αὐτῷ μασχάλης. 

88 β860[01. ϑορῃ. Αἱ. 888 παραδεδομένον δὲ κατὰ ἱστορίαν 

ὅτι χατὰ τὸ ἄλλο σῶμα ἄτρωτος ἦν ὃ Λΐας, κατὰ δὲ τὴν μασχά- 

λὴν τρωτός, διὰ τὸ τὸν “Πρακλέα τῇ λεοντῇ αὐτὸν σχεπάσαντα κατὰ 

τοῦτο τὸ μέρος ἀσχέπαστον ἐᾶσαι διὰ τὸν γωρυτὸν ὧν περιέχειτο" 

φησὶ δὲ περὶ αὐτοῦ Αἰσχύλος ὅτι καὶ τὸ ξίφος ἐχάμπτετο (. ἔχαμπτεν) 

οὐδαμῇ ἐνδιδόντος τοῦ γρωτὸς τῇ σφαγῇ »τόξον ὡς τις ἐντείνων 

πρὶν δή τιςε, φησί, παροῦσα δαίμων ἔδειξεν αὐτῷ κατὰ ποῖον μέρος 

δεῖ γρήσασϑαι τῇ σφαγῇ. Οἶτ. 8680]. Ηοπι. 5: 404 (υἵ ἴδ᾽6 Ἐπδίαίδ. 

Π. Ρ. 995, 1) τρωτὸς δὲ ὁ Αΐας ὅλον τὸ σῶμα, οὐχ ὡς Αἰσχύλος 

τὰ περὶ τὴν μασχάλην, 50}:0]. ΤΠΙΟΟΡἢΓ. 466 ὑπὸ τοῦ γωρυτοῦ χρυφ- 

ϑεὶς τόπος τοῦ σώματος τοῦ Αΐαντος τρωτὸς ἦν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα 

ἄτρωτον": τοῦτον δὲ οἱ μὲν περὶ τὴν κλεῖδα φασὶν εἶναι, οἱ δὲ περὶ 

τὰ πλευρά, ὡς Αἰσχύλος ἐν θρήσσαις φησύν. 

88 ἔχαμφε, τόξον ὥς τις ἐντείνων, ξίφος, [ πρὶν δὴ παροῦσα δαι- 

μόνων τις εὐφρόνως | ἔδειξεν αὐτῷ Ἰαΐογο. Ρυΐϊδί Ηογηδηη. δ Θ6Ὸ 

Βοσὶρβὶ, οὰπι δἰίααδ ρῥγο Δ ὈΪ ] δὲθ ὁχ Ἰοοἱβ 8|1δ 08 Θγαΐ ΡΟ586 υἱάθηίαγ. 

ΕΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

84 

τὸ συγχλινές τ᾽ ἐπ᾿ Αἴαντι 

ἄγαις 

ΓΕΡΕΙ͂ΑΙ. 

ΝΟ ΘΟΠΙΙΠΘΙΠΟΥΔΠΓ Πᾶ60 ἔΆθ]α, ἴῃ οδίδ]ορο. ΕἸ οἱβ 
480 Μοίβίθυ δ η8 ΟὙΔΙΠΊΔΟΚ ἀ6. δἰ Ιβοῃ θη ΤηΒΟ τ θη ̓ . 823 
ΟΟ]ορΙς, Νάιοκ οἰδοῖξ, ποη ἱερείας, 564 ἱερέας ΑΘΒΟΒΥ]αΙη 
ΒΟΙΡΒΙ5586. ΕἸ αΒα 6 ουΐα5 ΓΡΕΪροηΐαπὶ {πΠ]Πορίαθ ἕαΐθθο ἴθ ὰ- 
ἸΆ τη Βϑρ᾽οαίιβ οϑί, σγαΐιβ ἦγ. 86 συϑῦθα ΟΔΙΟ μη 5 6556 ΙΡ}1- 
ΘΘΠΏΪΔΠ) ΔΙΌΘΒΒΙ ἰ Θη 18, Ὁ ΘΙΟΚΘΥ ΤῊ]. Ρ. 408844ᾳ. οἱ ἘΒοίη. 
Μυβ. Υ Ρ. 447 544. οοπηροβίία {ΥΠ]ορία 6χ (80.115 ἱέρειαι θα- 
λαμοποιοί ᾿Ιφιγένεια γ6] ροϊϊι5 θαλαμοποιοί ᾿Ιφιγένεια ἹἹέρειαι. 
ἤσπο βθοιίῃβ οΟπἰπηρὶς ΠΟ ΒΘ Τήλεφον, Ἰφιγένειαν, “ερείας. 
Οὗ. Ηουπιᾶπη οραδβο. ΥἼ] ῥ. 177544. ααἱ θαλαμοποιούς ἴαθυ- 
ἰδπὶ ἃ το θ5 ΙΡἢΪροπίδθ ΑἸ] ἀθηβ θ5. Δ] ΊΘΠ8 ΠΏ 6586 ΘΟΙΩΡΙῸ- 
Ὀανύ, ΝΙΐΖΒΟ ϑάρσθηρ. ἃ. ατ. ρ. 0θ39544. οἱ Βορογί ἴῃ Ατοῆ. 
Δεϊῖ. 1816 Ρ. 1888ᾳ. ὙΙά6. οἰΐδιη βαρτα δὰ Ἀταλάντην. Ὧδ 
ΠΥ Β ]ΟΟΤΠ ῬΓΟΐδηδίϊ0Π6, 4αδ 1 γ6] ἴῃ ἢδο γ6] ἴῃ 811|5 [Δ 00]15 
ΘΟΙΏΓΪΒΙ5586 ΑΘΒΟΠΎ]Ὲ5 ΡΟΥΒΙ θθίαν, γν. Αὐἰβίοί. Εἰ. Νίοομῃ. ΠΠ 2 
Ρ. 1111 ἃ 10 ὃ δὲ πράττει ἀγνοΐήσειεν ἄν τις, οἷον λέγοντες 
φασὶν ἐχπεσεῖν αὐτοὺς ἢ οὐχ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἦν, ὥσπερ 

84 ΑΥΒίορΡΙ. Ἀδη. 1294 τὸ συγκλινές τ᾽ (τ᾽ οπιϊίαης. Ηδτὶ 
ἀρίθυϊου 68) ἐπ’ Αἴαντε, 56}0]. Τιμαχέδας φησὶ τοῦτο ἐν ἐνίοις μὴ 
γράφεσϑαι. ᾿ἀπολλώνιος δέ φησιν ἐκ Θρῃσσῶν αὐτὸ εἶναι. 

86 Ηδβγοῖ. ἄγαις " ζηλώσεσιν. Αἰσχύλος θρΐσσαις. 

84 ϑδογίρίαπι ἔπ1886 Ρμαΐδί δραὰ ΑΘβΒομγ] πὶ ΗΓπδππ τὸ συγλινές 
τ᾽ ἐπ’ Αἴαντι ξίφος, δᾷ θαπᾶθπι τοπὶ ἀ6 αὰϑ ἰπ ἔγ. 88 ΒΘΥΙΩΟ δϑί, 866 
τοῦθ ΡοΥ πυΐβ86 τϑίαβ. 
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Αἰσγύλος τὰ μυστιχά, 586}0]. [0]. 40ΑᾺ δοχεῖ γὰρ Αἰσχύλος λέ- 
“ ν ἢ ͵ ν Υ ’ " 

γειν μυστιχά τινα ἔν τε ταῖς Τοξότισι χαὶ “ἱερείαις χαὶ ἐν 

Σισύφῳ πετροχυλιστῇ χαὶ ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ χαὶ ἐν Οἰδίποδι. ἐν 

γὰρ τούτοις πᾶσι περὶ Δδημήτρας λέγων τῶν μυστιχωτέρων 

(αυστιχῶν ϑομποίάον ) περιεργότερον ἅπτεσϑαι ἔοιχε. λέγει 

δὲ [χαὶ] περὲ Αἰσγύλου χαὶ ἱΠραχλείδης ὃ Ποντικὸς ἐν τῷ 
᾽ ς ’ » τῳ ) 

πρώτῳ περὶ ᾿θμήρου, ὡς κχινδυνεύοντος ἐπὶ σχηνῆῇῆς ἀναι- 

ρεϑῆναι ἐπὶ τῷ τῶν μυστιχῶν περιφέρειν (προφέρειν Πεγ- 

Τ]8ΠΠ) τινὰ δοχεῖν, εἰ μὴ προαισϑόμενος χατέφυγεν ἐπὶ τὸν 

τοῦ Διονύσου βωμόν. Αα “]ερείας ἴογίαβ86. ΡΘΥ Π ἾἶΒ86. ἔν. 598 

Ρυΐαὶ ΒυοΥ, ἔν. 886 οἱ 881 ΕὙΈΖΒΟΠΒ. 

86 

στέλλειν ὅπως τάχιστα" ταῦτα γὰρ πατὴρ 

Ζεὺς ἐγχαϑίει Λοξίᾳ ϑεσπίσματα. 

87 

{ΧΟ εὐφαμεῖτε μελισσονόμοι δόμον ᾿Αρτέμιδος πέλας οἴγειν 

86 Μδοζοῦ. αὶ. Υ͂ 32 ἐπ ἐογίῖο ἰἶδτο (ΑΘΠΘ1408) οωγϑέηι ἰορίξεν, 

πέγιια ἀπᾶδ ἰγαπδίαίιπι 51: φωαοτίδιν νας ῥοεῦο ραΐίεν οπιπίροίθηβ, 

πΐμὲ Ρῥοεδιια Αροϊϊο ργαεαϊαῖία. ϑεά αὐἀβγηιο ἀοοίἐδδίπνιηι υσέοηι οἰΐαηι 

ἐπ ἤος Αεβοδυζιηι δηιϊηθη ἐἰδϑίπιηι ἐταφοοαϊαγιπι ϑογρίοτοηι βθομίμηι φιιξ 

ἔπ ζαδιῖα φιαε [ιαίϊέπα ἰΐπσιια ϑαοοναοίεβ ἐπϑογί δίδει, δὲς αἷὲ »στέλλειν 

εν ϑεσπίσματαε. 860]. ϑορῃ. Ο. Ο. 798 δοχεῖ γὰρ ὃ ᾿Απόλλων 

παρὰ Διὸς λαμβάνειν τοὺς χρησμοὺς ὡς καὶ ἐν Ἰφικλείᾳ (Ἰφριγενείᾳ 

Θαϊ]. ϑομηθί θυ) φησὶ χαὶ Αἰσχύλος ἐν Ἱερείαις »στέλλειν .. ἐγκα- 

ϑιεῖ “οξίᾳε. 

81 Ατίβίορῃ. Βδη. 1214 εὐφαμεῖτε .. οἴγειν, 50:0]. εὐφημεῖτε 

μελισσονόμοι: ἐξ Ἱερειῶν Αἰϊσχύλουι Αὰ Τρμἰροπίαπι τοίοτί Βδθὺ 

γαίογ Υἱπά. ΕΠ 68. Ρ. ΟἸΧΥ. 

87 πολισσονόμοι οχ 568 0110 τοροηςὶ οὗ δϑιανέμοντες τὰ τῆς πόλεως 

Γοδεὶς ΠΟῦοοκ ἂθ στοὰ. Μγϑὶ. 1828 νϑὶ Αρίδορῃ. Ρ. 817. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

88 
Κασωλάβα 

ΞΙΩΝ. 

Ὠθ ἀγριαπιθηΐο οἷν. ὙΘΙΟΚΟΥ ΤῪ}], Ρ. δ47544., αΥ. Ττᾶρ. 
Ρ. ὅ2, ΟΜύηΗδν αδίι. (16]. Αηζ. 1821 ρ. θτόβᾳ. οὐ δὰ Αβθβοϑῇ. 
πῃ. Ρ. 1358, ΝΙΌΖΒΟ ϑαρθηροθβίθ Ρ. 4878ᾳ. δὲ ρ. 6275. 

Ῥαίθσ Ἱχῖοηβ 1ἄθπ αὐοὰ δρᾷ ΑΘΒου] τ (ἔτ. 89) ποΙηρη 
᾿Μντίων παθοί δριιὰ Ποά. 810. ΕΥ̓͂ 69, 8 δ] Πᾶθο Ἰοριμίυτ: 
᾿Αντίων.. μιγεὶς Περιμήλᾳ τῇ ᾿ἀμυϑάονος ἐγέννησεν ᾿Ϊξώνα. 
οὗτος δ᾽, ὥς φασιν, ὁποσχόμενος ἕδνα πολλὰ δώσειν Δηιονεῖ 
(ἤσιονεῖ οοἀ. οὐ Ὠΐο οὐ 1 βϑαπθηίθιβ, οΟΥΎγ. ΟΟθ6Ό) ἔγημε 
τὴν Δηιονέως ϑυγατέρα Δίαν, ἐξ ἧς ἐγέννησε Πειρίϑουν. 
ἔπειϑ᾽ ὁ μὲν ᾿Ιξίων οὐχ ἀπέδωχε τὰ ἕδνα [τῇ γυναιχέ], ὃ 
δὲ Δηιονεὺς τὰς ἵππους ἀντὶ τούτων ἠνεγύρασεν. ὃ δ᾽ 
Ἰξίων τὸν Δηιονέα μετεπέμψατο ἐπαγγελλόμενος πάντα ὑπα- 
χούσεσϑαι χαὶ τὸν Δηιυνέα παραγενόμενον ἔβαλεν εἰς βόϑρον 
πυρὸς μεστόν. διὰ δὲ τὸ {διὰ τὸν μέγεϑως τῆς παρανο- 
μίας μηδένα βούλεσϑαι χαϑᾶραι τὸν φόνον (λύσσα ἐνέπεσεν 
αὐτῷΣ (δθο ΒΌΡΡΙΘΥΙΪ 6]. 860]. ΑΡ0]]. ΒΕ. ΠΠ 62 οἱ βοῆοὶ. Ηοιη. 
Α 2608). τέλος δὲ ὑπὸ τοῦ Διὸς χατὰ τοὺς μύϑους ἁγνισϑεὶς 

ἡράσϑη μὲν τῆς “ρας χαὶ χατετόλμησεν ὑπὲρ συνουσίας 
λόγους ποιεῖσδαι χτξ, Οἷγ. Ἐππι. 444 σεμνὸς προσίχτωρ ἐν 
τρόποις ᾿Ϊξίονος, 860]. ὃν τρόπων χἀχεῖνος προσεχάϑητο τῷ 
ναῷ τοῦ Διὸς χαϑαρισϑησόμενος" πρῶτος γὰρ Ἰξίων φόνον 
ποιῆσας ἐχαϑαρίσϑη ὑπὸ Διός οἱ Ἐπ. 120 7 χαὶ πατήρ τι 
σφάλλεται βουλευμάτων πρωτοχτόνοισι προστραπαῖς ᾿Ἰξίονος : 
8010]. χαϑάρας τὸν πρωτομυσὴῇ ᾿Ϊξίωνα. Τἰηΐὰ5 {ΠΠΠοσὶδο 
ἴαϊθδδα Περραιβέδας οἱ ᾿Ἰξίονα ἴζα, αὐ ῬοΥγΓδο 85 Ιχίοη 56- 
αὈΘΓΘΙΣ, ΒΌΒΡΙΟΔΓ βαηΐ Ὁ ΜΏ]ΟΥ οἱ Ηθγιηδηη. ΑἸ ΟῚ ᾿υαϊοἃ- 

88 Ηδρδγοῖ. Κασωλάβα" οἷ μὲν πόλις, οὗ δὲ κώμη. Αἰσχύλος 
“ερεέίαις. Οατίδθ Γθοπὶ διΐββθ οχ Ατεϊοὶβ ἐγ δαϊογαπι οαἰα]ορὶβ οδ- 
οἷ ἘΚ δΉΪΟΥ. 
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γογαὶ Ὑ ΘΙ Κοὺ ΤΥ]. Ρ. 559 544... ῬΟΥΓΠΔΘΌΪ 45 [Δ ὈΪΔ πὶ δὰ ρὰρ- 

πδπὶ (ὑδηίδυσογαπὶ οἱ Πἀρ᾿ Πᾶῦπὶ ΤΟ ΘΠ ἀδτη 6856, ΟἿ ΟΡ ]- 

ηἰοπὶ ἔστ. 184 ποὴ βυβγαραίαγ, ρμοβίθα (ατίθοῃ. ΤΎαρσ. Ρ. 52) 

ΜΘ] ]οσὶ βοηίθηξίαπὶ ρτοθανί. ᾿Αα [Ιχϊοηθὴ γοίζα!ῦ Δαν 

ἔν. 821. αποὰ ῬοΥγΒδΘὈΙ ἀἰι5 δά βου 0 Ηθυτηδηη. [Ι͂ἢ 500]. 

ΑΡΟ]]. ΒΕ". ΙΥ̓ 14 παρὰ τὸ ἔψαι Σοφοχλῆῇς ἐν ᾿Ϊξίονε δίψιον 

φησὶ τὸ βεβλαμμένον οὐ ἴῃ 56Π0]. Ηοπι. 4 171 (ἴῃ Απραά. 

Ῥαγῖβ. νυ. ΠῚ ρ. 162, 25) ἢ βλαβερὸν ἀπὴ τοὺ ἴψιον ἢ παρὰ 

τὸ ἔψαι. Συφοχλῆς ἐν ἱερίονι δίψιον χατὰ πλεονασμὴν τοῦ 4 

δίψιον ἄτησι βεβολημένον (1. 6. Σοφοχλῆῇς ἐν ᾿Ϊξίονι χατὰ 

πλεονασμὸν τοῦ 4 δίψιον φησὶ τὸ βεβλαμμένον, αὖ πποπυϊί 

ῬΑραρθουρ 5) ϑορΡΒΟΟΙΘη ἔα!δο ῬΓῸ ΑΘΒΟΏΎ]0 ΘΧΠΙ ΙΓ ΠΔ 6586 

οοηϊοοὶξ ͵ ΘΙοΚοὺ Ττὰρ. Ρ. 402. Θυοά παροί ἐγαρτηθηΐιπι ἰοῦ. 

Ἐπ]. 1 8, 80 οαπῃ Ἰοηηδίθ ᾿Ϊξέονος (ἠξίωνος, απο ΟΟΥΤ. 

ὙΥ̓ΔΟΒϑυ αἴ, παροὺ Ῥ τᾶ... ΟἸΗΪΒΙ: ΕἾ 

ἐχϑρὸς μὲν ἁνήρ, ἀλλὰ τὴν Δίχην σέβω 

αἰσγαπη ΟΧχ ΑΘΒΟΏΥ] ἂῃ οχ ΕΠ Ρ 5 χορ βϑυμηρίαπι 51ζ, [η- 

οί. Αἱ ΕἸΓΙΡΙ 158 ἴαθυ]αθ {ὐθαϊαν οἱ {Ἱθαθπά απ νυἱάθ- 

ΓῸΥ ἰγαρτη ἢ [ΠΠῚ 

“ Ἁ ΙΝ ’ ᾿ 9, ἢ »ν 

τοῦ μεν οιχαίου τὴν θυχῆσιν άρνυσος 

Ὰ Δ) τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πᾶν δρῶντος ἔνϑα χερδανεῖ, 

αυοὰ φγαθθοηί Ρ] αἰ. 46 δυὰ. ρΡορί. ὁ. ὃ Ρ. 18 Ε'ὶ τὸ γεΐπερ γὰρ 
ἀδιχεῖν γρῇ, τυραννίδος πέρι χάλλιστον ἀδιχεῖνς (Εν. ῬΏΟΘΗ. 

524) χαὶ τὸ γτοῦ μὲν .. χερδανεῖς( (χερδανεῖ Νιοκ) χαὶ »τὸ 

τάλαντον ἣ προίξε μογϑηροὶ μέν εἰσι λόγοι χαὶ φευδεῖς, ᾽τεο- 
χλεῖ δὲ χαὶ ᾿Ιξίονε χαὶ τοχογλύφῳ πρεσβύτῃ πρέποντες οἱ 500. 

ΕἾἸΟΥ. Π| 8. (θοϊοσαμη 5ἰπθ Ἰθιητηδίθ μαροὶ Τυῖηο., οἵη. ὃ. ΜΑ) 

»τοῦ μὲν... χερδανεῖςς. 

89 

Θ080]. ΡΙπά. Ῥγίῃ. Π| 839 τὸν δὲ ᾿Ιξίονα οὗ μὲν ἈἈντίονος (Ἂν- 

τέωνος ἴῃ 8115 110 γ]5) γενεαλογοῦσιν, ὡς Αἰσχύλος, Φερεκύδης δὲ 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 511 

Πεισίωνος, ἔνιοι δὲ "άρεος, οὗ δὲ Φλεγύα. Οἷἴν. 5000]. ΑΡΟ]]. ΒΗ. 
ΠῚ 62 Φλεγύου δὲ υἱὸς Ἰξίων... Φερεκύδης {δὲ Πεισίωνος, Αἰσχύ- 
λος δ ντώονος (αἴτωνος οοἀ... 

90 
͵ “ ’ 5 7 βίου πονηροῦ ϑάνατος εὐχλεέστερος 

91 
τὸν δ᾽ ἡμίοπον 

ταγέως ὃ μέγας χαταπίνει. 

) ΟΟΙΠΡΑΓ δία, πἰβὶ [8]10Γ, ἰθιηουϊίαβ Ἱχίοπΐβ δᾶ Ροίθη- 
{1ὰπ| «ονἶδε Ηδυ Δ ΠΗ. 

92 

πρευμενὴς ἀλάστορος 

90 δέου. ἢῸΓ. 121, 16 Αἰσχύλου ᾿Ιξίωνος (δὶς Α, Αἰσχύλου 8, 
θΟΙοθραπιὶ ὁπ]. Μὴ) »βέου.. εὐκλεέστερος«α. Ἰάθῃη γρΓβὰ5 Ιορι ἴῃ 
ἤογ. Μοη. 184. Οἷνγ. ἔν. 401, 1. 

' 91 Αἴπθῃ. ΠΥ͂ Ρ. 1820 οἴδαμεν δὲ χαὶ τοὺς ἡμιόπους (586}]. 
αὐλοὺς) καλουμένους .. εἰσὶ δ᾽ οἱ αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελεέων. 
Αἰσχύλος γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονε (ἰξίωνε ΑἹ φησέ »τὸν δ᾽ 
ἡμέοπον χαὲὶ τὸν ἐλάσσονα ταχέως .. καταπίνεικ. ῬΟ]]. ΥἹ 16] ἡμέο- 
πον αὐλὸν Αἰσχύλος. ἩρδγοΝ. ἡμέοπος αὐλός" ὃ ὑποτεταγμένος τῷ 
τελείῳ. μεταφορικῶς δὲ ἡμέοπος ϑράσος (ὃ ἐλάσσων 1, Ὀϊπάοτί, ὃ 
βάρος 8 ΜρΚΙοΥ). 

᾿ 92 Αῃθροά. ΟΧομ. γ0]. 1 Ρ. 62, 18 παρὰ δὲ τὸ ἀλαστῶ ῥῆμα 
ἀλάστωρ ὃ Ζεύς (1. ἀλάστωρ ὀνομάζεται) ἐπὶ τῶν χαλεπόν τι 
πρασσόντων' παρῆκται δὲ ἣ εὐϑεῖα παρὰ τὴν ἀλάστορος γενικήν" 

; 90 Ὑογὰ υΐϊαβ ὙΘΓΒῚΙΒ [ΟΓΙηἃ γ. Ὀτἰ ΠΟ ἔγδρτηθηίὶ 401 ἃ οοίοσὶβ αΪ8- 
ἸΠΡΘ ΠΟ οοηδβογυδαίδ υἱἀθίαγ: ζόης πονηρᾶς ϑάνατος αἱρετώτερος. ΟἷΥ. 
Νδῦοῖκ ῬΗΪ]ΟΙ. ΥἹ Ρ. 886. 

91 Ὑοῦθὰ 4086 ροβϑὲ τὸν δ᾽ ἡμίοπον Πἰδτὶ Βαθοηὲ χαὲ τὸν ἐλάσσονα 
Ὧ6|. ΒοΟΙΠθ. Ῥογβοῃ οοηϊθοὶξ χαὲ τὸν ἐλάσσω. 
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93 

ἑερεῖτιν 

ΙΣΘΜΙΑΣΤΑΙ 

Εδάριῃ ἔδθυ]α απ86 θεωροί. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α 

Οἴν. ᾳυδθ δὰ Ἱξρείας δαποίαϊδ βαπί. ΑΤΡΈΠΊΘΗ ΠῚ ἴῃ 

πηπηοϊαἴϊοπο ΠΡῃΪσθηΐδθ γογβαίαπιὶ 6556 υἱάθίατ. ΤΔΌΣΙΟΔΒ μα 

ἄθτα ΤΡ ἰσθηΐδθ τῸ8 505 δηΐθ τρί᾽ ἄθιη ἰγδοίδίδϑ 6886 Ἀο ̓  

τὰ ταν. ἮΝ. ἘΞΠΎΕΠΕ {1510} Ρ. 184 Ν. 9 ἀτρην γκκαι 

Τρῃϊσοηΐα τοροίθθαΐϊ ΑΒΟΙΘΡΙ 468 ἔν. 298 (᾿Ατἠβίο ἢ. Πδη. ), 

τορι ἔν. 81 γαίοσ. Ὑἱάθ οἰΐδπι δὰ ἔγ. 886. 

94 

οὔτοι γυναιξὶ {δεῖν χυδάζεσϑαι" τί γάρ; 

Αἰσχύλος Ἱξώονε νπρευμενὴς ἀλάστοροςε καὶ Φερεχύδης β' πος 

δὲ ἱκέσιος καὶ ἀλάστορος καλεΐταικ, ὯΝ ἀρ οβ ῳροΐνο ιν ἡἰσχύ ΝΣ 

Ἰξίονε ζυμέγαν ἀλάστορονε καὶ ἀλλαχοῦν ἡμϑην, αημοιεῇ μόν τῆς 

ϑβαϑρίοδίυῦ Νδιοῖ ὁ]. ἔγ. 294 οἱ Ἐππὶ|. 286. ΟἹ Ιοοο ἴουηδηη 

στορον Υἱπάϊοαι. 884 νΥἱάθ δᾶ ἵγ. 294. : ' 

98 Ηδβγοῖ. ἑερεέτην (ἑερεῖτιν ΜυϑΌΓΙ5)" χαϑαρμοῦ δεομένην, 

ἑκέτιν. ἱ ΩΝ 

94 8601. ϑορὴ. Αἱ. 122 χυδάξεται" λοιδορεῖται, ὑβρίζετα 

ὑπὸ πάντων... Αἰσχύλος ἐν Ἰφιγενείᾳ »οὔτοι γυναιξὶ χυδάζεσϑαι 

τέ γάρε. Ἑδᾶοπι μαδεὶ ϑυϊά. ν. χκυδάξεται ΟἸΙΪΒ515 γ 8 τέ γάρ. 

Οἵ. Ηθβγοι. χυδάζεσϑαι" λοιδορεῖσϑαι. 

93 ἱερεῖτιν {(χέραν Ηοτδπη. ἱερξτιν Ὀἰπᾶοτί. Οἷγ. ΟΚοὶ! βομθά. 

ορίζτ. Ρ. 19 οἱ Τόῦθοκ Ῥδίβδοὶ. Ρ. 9587. 

94 δεὲ αὐάϊάϊε ΕἸ π5Ιογ, χρή ΒΙοπιβοὶά. 

ΕΑΒΌΜΑΒΟΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

ΚΑΒΙΡΟΙ 

ΚΟΠΟ]. Ῥίπαά. γί. ΙΥ̓ 308 πάντας Σοφοχλῆῇς ἐν ταῖς 
Μημνιάσι τῷ δράματι χαταλέγει τοὺς εἰς τὸ ᾿Αργῷον εἰσελ- 
ϑόντας σχώφος (οἶτ. ὅορΡῃ. ἔν. 354 Φερητίδης τ᾿ Ἄδμητος ἠδ᾽ 
ὁ Δωτιεὺς Μαπίϑης Κόρωνος) χαὶ Αϊσχύλος Καβέροις (χιβή- 
ραις ΠΥ], ΟΟΥΓ. Μραγβία8). Αἰμρθη. Χ ῥ. 428 τὸν Αἰσχύλον 
ἐγὼ φαίην ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" πρῶτος γὰρ ἐχεῖνος χαὶ 
οὖχ, ὡς ἔνιοί φασιν, Εὐριπίδης παρήγαγε τὴν τῶν μεϑυόντων 
ὄψιν εἰς τραγῳδίαν: ἐν γὰρ τοῖς Καβέροις εἰσάγει τοὺς περὶ 
τὸν ᾿Ιάσονα μεϑύοντας. ἃ δ᾽ αὐτὸς ὃ τραγῳδοποιὸς ἐποίει, 
ταῦτα τοῖς ἥρωσι περιέϑηχε. Ἠΐϊης οοηϊαίϊ5. ἔτ. 98 οἱ 91, υἱ 
6Χ {{{π1|0, Δρραγθῦ Ἅμοσιη ΟΔΟΙΓῸ5 ἔαϊββθ. 00 ΑΥΡΟΠδαΐδΒ, 
απ ΗΘΙΙΠΔΠηΪ (0Ρ. ΠῚ ῥ. 125) ορίπίο ἑαϊί. ΑΥ̓ΡΌ, ΗΥΡΒΙΡΥ ΒΩ, 
ΟΔΌΙΓΟΒ γ6] ἩΥΡΒΙρυ] θη, ΑΥρῸ, ΟδΌΙγοβ. {Π]Π]Πορίαπι οϑδοῖβϑα Θοῃ- 
ἰθὺ ὙΘΙΟΚΟΙ Τα]. Ρ. 5115844., Ναομίγαρ Ρ. 100584ᾳ., Ττᾶσ. 
Ρ. ὅθ5ᾳ. Οὗ". ΟἸδβθη Αθβοῆ. ΟΠΟΘΡΗ. ρΡ. 235. ϑοά Καβίρους 
βδίΎ ΓΙ ΟΔ ΠῚ ἔιΐΒ8θ8 ἔᾺ 1] 8) ᾿ηοηπογαπηὲ ΕΥ6θ6] ΟΥ. ΒΔΙΎΓΟΡΥ. ἴγ. 
Ρ. 1885α., Βοίῃθ, ὙΥΆΡΠΘΥ, ῬΊΘΙΟΣ ΟΥ̓. Μγυ{}.1 ρΡ. 3263 ῃ. 2. 
Οἷν, ἔτ, 9ὅ. Τταροράϊαβ 1,διηηΐδ5, ΑΥΡῸ, ΗΥΡΒΙΡΥ]Θη ἀγϑηηᾶ 
ΒΥ ΟΠ ΟΔΌΪΓΟΒ ΒΘΟΙ Π 6586 ΒΒ οῦ8 δέ Βοίῃρ, ἴου- 
ἴαδβθ “ήμνιαι, ᾿ γψιπύλῃη, Νεμέα ΔΡΘΙΠΠΘηὐππ {ὙΠΠορῖαθ Ηγν- 
ΒΙΡΎΪΟΒ. ΤῸ8. ΘΟΙΙΡΙΘΗΘη θη οβδοογιηΐς δὲ ΟΡ τὶ ἔλθ οἱὰβ 
ἰρίγ]ορῖδθ βαίγυϊοα ἔα. Ὑἱάθ οἐϊδῃη ΒΌΡΥΩ δὰ ΑΥρὸ οἱ δἅ 
ἔν, 20, ἰηΐτα δὰ ἔγ. 179, 303, 854. 

9ῦ 

ὄρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ σε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. 
Το ]θηΐο ἤδθο ἀϊοὶ νἱἀθηΐξων. 

96 Αἰμθῃ. ΙΧ ῥ. 878 }) ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ οὐ μόνον ὄρνιν 
ἀλλὰ καὶ ὄρνιϑα.. Αἰσχύλος Καβῴοις »νὄρνιϑα.. ὁδοῦε. 
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96 
μήτε χρωσσοὺς 

μήτ᾽ οἰνηροὺς μήϑ᾽ δδρηροὺς 

λιπεῖν ἀφνεοῖσι δόμοισιν 

ὙΟΑδισὶ ἰαπίαπι νἱπάθτηΐαθ υθογίδίθιη ἴὉΓ6 βροπάθηΐ, υἱ 

π6 συϊία αὐἰάθπι δορί! το παπαίαγ (ἔγ. 97) πα] Πα οδαϊ 86- 

τίδουβ τϑοϊρίθηαο πιιβῦο βαρρθαϊ οπίς ᾿μΟΌΘ0Κ Αρίδορι. ρ. 1208. 

91 

ὄξους σπανίζειν δῶμα 

978ἃ 

ξυμφορά 

ΚΑΛΛΑΙΣΤΩ. 

Ατριπηθηύιπι [Ὀ.]186, αὐδπὶ β8 Εν ]ΟᾺ ΠῚ [586 Οθηβοί 

ΑΘΟΒδΙ Βεἰιτᾶσο οἷο. 11 Ρ. 8, τοροίππὺ ὁχ Εγαίοϑί. Οδίαϑί. 1, 

96 ῬΟΙΙ. ΥἹ 28 οἰνηρὸς ϑεράπων παρὰ Ἄναχρέοντι. . καὶ 

Αἰσχύλος νμήτε .. μήϑ᾽ ὑδατηροὺς . . δόμοισιν. Απ δαί. Ρ. 11, ὃ 

ὑδρηροὺς πέϑους καὶ οἰνηρούς. Αἰσχύλος Καβέροις (καιεέροις (0ἀ.). 

91 ΡΙαΐ. ᾳυδοδί. οοηγ. ΠΊ1, ΤΡ. 652 ποιεῖ δ᾽ εὔχαρι 

σχῶμμα καὶ μέμφις ἐμφαίνουσα χάριω.. εἴ τις ἀντιστρέφας αἰτιῷτο 

τοὺς Αἰσχύλου Καβείρους ὄξους σπανίζειν δῶμα ποιήσαντας, ὥσπερ 

αὐτοὶ παίζοντες ἠπείλησαν. 

918 Εχ ΟΥΥΠ φ]οββαυὶ! οοᾶ. Μοββδπθηβὶ 5, ϑβαϊνδίου!β 167 

Ἡ οϊϊζοηϑίοία πᾶ. 1οοἱ. εἰν. Βοβίοοι. 1890 Ρ. ὅ οαὐἰάϊξ μαθοὸ: ξυμ- 

φορά" συντυχέα: καὶ ἐπὶ ἀγαϑοῦ τάσσεται ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν 

Καβεώροις καὶ ἐπὶ καχοῦ παρὰ Σοφοκλεῖ. Οἷτ. Ηοβγοῖ. ξυμφορά' 
[4 ἃ Ἁ “« ἤ κ μ᾿ Ἀ -Ὁ 

συντυχία. καὶ ἐπὶ ἀγαϑοῦ τάσσεται χαὶ ἐπὶ χαχοῦ. 

96 Υ.1 μήτ᾽ αὖ το] ροϊυ8 μηδ᾽ αὖ χρωσσούς ΒΙοτηβο]ά. --- Υ͂. 2 

ὁδρηλούς ΝΌΟΝ. --- Υ͂. ὃ ἀλεέπειν Ηδδίι, λεέψειν Τοῦ θοΚ ΑΘίδορΡΒ. Ρ. 1207, 

λεέίβειν Οοπίπηρίοη. 
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ΗΥξΒ. Ροθί. δίῃ. Π1, ΠΙ 1, 50}0]. ἀουηδηῖο. 24. --ὀ (Αὰ 
8η0 ἔδυ ]απ ἔν. 842 τοίου Ἠδγίπηρ). 

98 
Πανίας βήσσας 

ΚΑΡΕΣ [ἢ ΕΥ̓́ΡΩ ΠΗ]. 
Λᾶρες ἢ Εὐρώπη ἴῃ Οοδίδιοσο οὐ ἰῃ ἔγ. 101, Κᾶρες ἴῃ 

ἔτ. 100. Αγριυμηθηΐαπι ἔδθα]86, απο ποὴ οορπογὶς ὙΥΘΙΟΚΘΥ 
Νδομύγαρ Ρ. 3511, αἰνίπανιὺ Ηδγίπηρ ἴῃ ΑΘβ0 ἢ. ρά. Ὑ1Π ῥ. 9554. 
ΘΟΙΏΡΓΟὈαΥ ΒΙαΙα οχ ἔγ. 99 ἃππὸ 1879 οαϊΐο Ν. ἘΠοίη. Μυ. 
ΧΧΧΥ͂ ". 86, νϑυβδθδίαυ ἴῃ τηοσία οὐ ἔΠΠΘΥΘ ϑϑυρθάοηΐβ, οαϊ 8 
[Δ Όυ]Δ6 δοίου δὶ Ἠοιηθῦιβ 17 41954ᾳ. ϑδυρθάοῃ ἀξ Π]1π8 
ΦοΥ5Β οὖ ΕΤΟΡδΘ, ἔγαίθυ ΜΊηΟΙΪΒ οἵ ἨΠδάδιηδηίηΐ, αὐ ἂρυᾶ 
Ἠρβιοάσμῃ οὖ ΒδΟΟ ΠΥ Π  ἄθπι (86}0]. Ηοπι. Μ 292 δὐρώπην τὴν 
Φοίνιχος Ζεὺς ϑεασάμενος ἔν τινι λειμῶνι μετὰ Νυμφῶν ἄνϑη 
ἀναβέγουφαν ἡράσϑη χαὶ χατελϑὼν ἤλλαξεν ἑαυτὸν εἰς ταῦρον 
χαὶ ἀπὸ τοὺ στόματος χρόχον ἔπνει. οὕτω δὲ τὴν βὐρώπην 
ἀπατήσας ἐβάστασε χαὶ διαπορϑμεύσας εἰς Κρήτην ἐμίγη αὐ- 
τῇ .. γενομένῃ δὲ ἔγχυος ἐχείνῃ τρεῖς παῖδας ἐγέννησε, Μίνωα 
“αρπηδόνα χαὶ ᾿Ραδάμανϑυν: ἣ ἱστορία παρὰ “ἢσιόδῳ καὶ 
βαχγυλίδῃ) οἴ ἰπ ΒΠ6Β0 ἀγδιηαΐθ γ. 29 τὸν βὐρώπας Δυχίων 
ἀγὸν ἀνδρῶν (8001. ὁ δὲ ἱΠσίοδος Εὐρώπης μέν φησιν αὐτόν). 
δΟΘΠᾶ οϑῦ [ἴῃ Οδυδθ ὑὙ06 οὐ ΟΠΟσΒ 6 ΟΔΥθὰ8 δΟΙρΡοβ 8. 
ΒΟ σοὺ Ολγοβ οἱ ΠΤ γοῖοβ σοη μα !ς ΑΘΒΟΏΎ 5, αὐ τοῖο δ μδῆς 
[ΔθΌ]ὰπη ΒΘΠ ΘΙ Ν. ΒΒοῖη. Μυβ. ΧΧΧΥ͂ Ρ. 94 του] υἱ- 
ἀραΐαν ααδα ὑγδα!αϊ: Βίγαρ. ΧΙΥ͂ Ρ. 66 οἱ ποιηταὶ δὲ μάλιστα 

᾿ς 98 Ηθβγ0}. Πανίας βήσσας" ὡς ἀπὸ (ἐπὶ ξοἅ., ΘΟΥΓ. ΜΌΒΌΙΤΙΒ) 
,κ Πανός. Αἰσχύλος Καλλιστοῖ, Οἷτ. Ῥμοί. Ιοχ. Πανιὰς αἶσα" 
ἀπὸ τοῦ Πανός, χυδθ υἱγαπι Πανίας βήσσας δτιθηάδηᾶα βἰπ ΔῈ 
Πανιὰς (πη ] πὶ Π]ανέα 9]. Ηθδγοι. 9]. Πανέα: ἣ Πελοπόννησος) αἷα 
ἀπθιαὶ ΜΘΟΒπ αι. 

ΑἌΒΟΒγ 5 εἀ. ὙΝ εοκΙείη. ͵ 94 
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οἱ τραγιχοὶ συγχέοντες τὰ ἔϑνη χαϑάπερ τοὺς Τοῶας καὶ τοὺς 

Μυσοὺς χαὶ τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν, οὕτω χαὶ 

τοὺς Δυχίους Κᾶρας. Οἷτ. οἰϊδπὶ ΟΠΒονοτ, ΒΙΙ4 υπὰ [μ6ἀ 

Ρ. 1168ᾳ. (Δὰ Ολγοβ τοί ἵν. 284 Μοίποκο, 815 Ηδγίαηρ). 

99 

ταύρῳ τε λειμὼν ξένια πάμβοτος παρῆν. 
’ ἣ Ἀ Ἁ , ΄ 

τοιόνδε μὲν Ζεὺς χλέμμα πρεσβύτου πατρὸς 

αὑτοῦ μένων ἄμοχϑον ἤνυσεν λαβεῖν. 
΄σ.»}) κ Ἁ Ἁ - ν᾿ ’ , 

ἕν᾽ οὖν τὰ πολλὰ χεῖνα διὰ παύρων λέγω, 

γυνὴ ϑεῷ μιχϑεῖσα παρϑένου σέβας 

ἤμειφα, παίδων δ᾽ ἐζύγην ξυνάονι. 

χαὶ τρισὶ γοναῖσι τοὺς γυναιχείους πόνους 

99 Εαϊάϊ ΗΝ 611. ὧπ Ράργταβ ἱπόάϊξ ἀθ 16 ὈΪΙοἰ πὸ 6 ἀθ 

Μ. Απιδγοῖβο Εἰγη- Πάοί. Νουγθδυχ ἐγαριηθηίβ α᾽ ΕαγΙρΡΙἀθ οἱ 

ἀ᾽ δυΐγοβ ροδίθβ ρσθθβ. Ραγὶβ 1819. ΕὙΔΡΤΗΘΗΙΙ, ᾳυοὰ ΑΘΒΟΏΥ]ΘδΘ 

[Δθυ146 Καρῶν 6586 ἃρῃουῖ Υ 611, Θοπιργο θαυ θΓαπΐ ΒΙαίβ οἱ Βαο- 

ΘΒΘΙΟΓ, γοῦῦα ἰπ Ῥᾶργτο Αδρυρίίδοο Υἱυϊοβίββίπηθ βουιρίᾶ (απο 4}}- 

θὰ8 αἱ ναυϊσρο αἰαπί [ἰ{6γ]8) ροβέ Ὑ δἰ Παπὶ οπηθηἀαγθυτιηῦ ΒΙαίβ Ν. 

ἘΒοὶη. Μυ5. ΧΧΧΥ͂ νΡ. Τ4544ᾳ., ΒυθοΠ θοῦ ἴθ. Ρ. 98 546.: Οοθοί 

Μποπιοβ. Υ1ΠΠ| Ρ. 1544... ΘΟΙΏΡΕΓΖ ὙΥΊΘΠΘΓ Βιυάίοη 1880 Ρ. 16566:; 

ΟἸΒΟΒ ΚΙ Ζοίίβοιγ. ἢ. ἃ. δβίοισ. αυπη. ΧΧΧΙ ρῥ. 1454... Ὗ ΘΟἈ]οΐῃ 

ῬὨ]ΟΙ. 39 Ρ. 414544ᾳ., Βεῖρκ Ν. ΒΒείῃ. Μυ8. ὃ56 Ρ. 248866.: ΤΈΚοΟΚ 

ἴθ. 212544ᾳ., ὟΥ ε] Βονὰθ ἀθ Ρ 110]. Ν. Εἰ. ΤΥ͂ Ρ. 105ᾳ. οὗ 146566:. 

Ηεδγπογάθῃ ἴῃ δοιῖϊβ Αοδάοπιίδο γορῖδθ Νϑάθη!. 86 .. ΠῚ νοὶ]. ΙΧ, αυἱ 

ἂρ Αδβοῦγ]ο δαοίοτθ μυϊυ8 ἔγαρτηθηί Βαϊ δαί. 

99 Υ͂.1 ταυρωτελιμωξενια παμποδος: ΟΟΥΤ. εἰ]. ταύρῳ δὲ τιᾶ- 

γε ΞΟΒΘΒΚΙ. --- Υ͂. 2 τοίοντε οἱ προσβυτου: ὁοοτγ. οἷ]. τοιόνδε δὴ ταᾶ- 

γυϊὶ Ναῦοκ. --- Υ͂. 8 ἤνυσεν ῥὑτῸ ηνόσον ΒΙΔἴ5. --- Υ. 4 ἵν᾽ οὖν Ρτ1Ὸ τείοὺυν 

δὲ παύρων φτὸ παύρω ὙἿ εἰ]. --- Υ͂. ὅ ϑεῷ μιχϑεῖσα Ῥτὸ ϑεου μειχϑεισα 

γε]. --- Υ.6 εμιφψεπαιδωνδεσυγηξυναγωνει: ἤμειφα, παίδων δ᾽ ἐζξύγην 

ξυνωνέᾳ ὙΥοΙ!, ξυνάονι Β]6[58 (οἷν. Ἐρίρτ. οἂ. Καὶ. 2418 8 Ρ. ὅ91 δυσὶν 

ζευχϑεῖσα φίλοις ξυνάοσι τέχνων). -- Υ. 1 χαὶ τρισὲ γοναῖσε 8οΥἼρ8ὶ ῬΓῸ 

χαιτριαγωνεισ. --- τοὺς δι᾽ ὠδίνων πόνους Ναυοκ οἱ. Εὰτ. ῬΒοθη. 8δδ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

) ΄ ᾽ »μ ἐχαρτέρησ᾽, ἄρουρα δ᾽ οὐχ ἐμέμψατο 
, δ 8 - ’ τὸ μὴ ξενεγχεῖν σπέρμα γενναίου πατρός. 

- , ) , ἐχ τῶν μεγίστων δ᾽ ἠρξάμην φιτυμάτων 
Μίνω τεχοῦσα ᾿ κ ᾿ ᾿ 

ν (δεύτερον δ᾽ ἐγεινάμηνν 
βαδά υν ὅ Ἴ ὔ κν μανϑὺν ὅσπερ ἄφϑιτος παίδων ἐμῶν" 
ἄλλ᾽ οὐχ ἐν αὐγαῖς ταῖς ἐμαῖς ζόαν ἔγει 

Ἃ Σ , " , Ἵ τὸ μὴ παρὸν δὲ τέρῴιν οὐχ ἔχει φίλοις" 
4 . “Φ ἊΨ τρίτον δὲ τοῦ νῦν φροντιωιν γειμάζωμαι 

ἕ ἐπ ἉΨ 5 ἡ ᾿ 3 » ᾿ Φαρπηδόν᾽, αἰγὶς δ᾽ ἐξ Ἄρεως χαϑέχετο. 
βαρῶν γὰρ ἥχει γῆν φάτις λωτίσματος 
πάσης ὑπερφέροντος ἀλχίμου στολῆς" 

Υ. 8 εχαρτερησα ἀρουρας χαιουχ: ἐχαρτέρησ᾽ ἄρουρα χοὺχ ὙΥ αἷ]. χα 
τέρῃσ. ἄρουραν οὐχ ϑοΚΘΏΚΙ, βου ρβὶ ἐχαρτέρησ᾽ - ἄρουρα δ᾽ Ἀ ἊΝ μὴ 
Υ. 9 τουμενξεναίχειν: τοῦ (τὸ Β]85) μὴ ᾽ξενεγχεῖν ὙΥ61]} Βοτὲ με 
Ργδοϑίδὶ τὸ μὴ ᾿ξανεῖναι. --- γενναίου ΡγῸ γεναι ὙΥ οἷ]. --- 10 βάμν» 
φυτευμάτων (φιτυμάτων ΒοΥρΡΚ) ῥγῸ ἐρδακηνφοδευῤαξων Νὰ ντοβ 
Υ. 115864. Μινωτεχουσαραδαμαν ϑονωσπεραφϑιδοσπαιδωνε Ι μων οὐ 
χεμαγαισταισεμαισζοασεχειν: ίώω τεχοῦσα ζπρῶτ᾽, ἐπὶ δὲ Σὰ 
δόνι) Ι δαδάμανϑυν ὅσπερ ἄφϑιτος παίδων ἐμῶν" ἀλλ᾽ οὐχ ἐπ᾽ βγο ὅ 
ταῖς ἐμαῖς ζόη σφ᾽ ἔγχει ὙΥΕΙ], Μίνω τεχοῦσα- (δεύτερον ὃ᾽ ἐτροίῳ 
νάμὴν) Ι Ῥαδάμανϑυν ὅσπερ ἀφϑίτους παίδων ἐμῶν Ἷ εἴλη χ᾽ Ἂν 
-" τέρμασι ζόας ἔχειν ΒΙαἴβ. ΑπῈρ]ἸΟΓΘ πὶ ̓ δοαπδπ) 408 Μίπος ΡΓδθ- 
ΠΝ δι10ὺ Βίδίυς Βύρμθ]8υ. ἀλλ᾽ οὐχ ἐν αὐγαῖς 5ἴτηα] οοπίθοθγαπέ 
ἜΆΜΨΟΝ ΤῊ ΚΟΟΙΚ, ορο. --- ξόην ρὑγῸ ζόας Β.ΘΟΠΟΙΟΡ. --- Υ͂. 14 παρὸν 

ξ ῬΙῸ πάρωντε οἱ φέλοις ῬγῸ φιλουσ ὙΥ 61]. --- Υ΄. 16 τριτονδετουνουν 
φροντιζεινχειμαζεται: τρέτον δέ τοι νῦν φροντὶς εἰ χγειμάζεται ΒΙΔἴπ, 
τρίτον δὲ τοῦ νῦν φροντίσιν γειμάξζομαι ΒΆΘΟΒΘΙΟΥ. ΕὈΓία586 ΡὈΓΔΟίογΘἢ- 
ἀιπὶ τρέτον δὲ τοῦτον φροντὶς οὗ χειμάζεται. -- Υ͂. 10 [σα] λφηδοναιαχ 
τρλϑαν σελ νίθλνο (ᾳιδθ ᾿Πογᾶθ οϑηο61118 οἰγουτηβογὶρίδθ βαπὲ ἅμ- 
"Ἢ ε αρπὴη ὅν". αἰχμὴ δ ἐξ Ἄρεως χαϑίχετο ὙΥ οἱ]. αἰγὶς δ᾽ Βογρῖο, 

- ΒθΡύ, 67 πρὲν χαταιγίσαι πνοὰς Ἄρεως. --- Υ͂. 18 [χ]λεοίχᾳρο ὕ)γα 
εὐα αν ἐπ λ ακεν ΑΕΓ: χλέος γὰρ ἥχει ϑεόϑεν ἐχ λωτέσματος, Ροϑ0- 
περες. Με θεν ἤρα λαγέταν λωτίσματος ΥΕἱ], χλέος γὰρ ἧχεν Ἑλλάδος 
μρικῶν: τῆ, Βἰαίο, Δαρῶν “γὰρ ἥκει (σύλλογος) λωτέσματος ΒΆΘΟΒΟΙΘΟΣ, 

βών γὰρ ἥχει γῆν φάτις λωτίσματος. --- Ὑ. 19 πασησυπερπε 
ἀπρὶ αν, ρος οι πάσης ὑπερφέροντος ἀλχέμου στολῆς Ὑ εἰ]. --ο 

"0 Τρώων ἄστυ πορϑήσειν βίᾳ ρτο τρωαναστυπαρϑησηβὲίον Ὑ οἷ! --- 
845 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΠΙ 

αὐγεῖ δὲ Τρώων ἄστυ πορϑήσειν βίᾳ" 

πρὸς οὗ δέδοιχα μή τι μαργαίνων δορὶ 

ἀξύστατον δράσῃ τε καὶ πάϑῃ χαχόν. 

λεπτὴ γὰρ ἐλπίς, ἠδ᾽ ἐπὶ ξυροὺ πέλει 

μὴ πάντα παίσασ᾽ ἐχχέω πρὸς ἕρματι. 

Ῥαγβ οϑὺ ργοϊοσὶ συ] ρούϊι8 ῬΓΠΗΪ ορίβοαϊ. Ναγγαὺ 

Ευτορὰ ἃ 7ογο σγανϊάδηὶ ἰδοίδηη 86 ὑγθ8 Β]105 ῬΡΘΡΟ556, αυ0- 

τη Μίπος οἱ ἱπυπηοσί 5 ΒΗδαἀδηδηΐη8 Ππυβαυδηη ΟΟΙΏΡᾶ- 

τοδηΐ, ἰογίϊαβ ϑαυρθάοη ἴῃ ὉΘΙ10 ΨΘΓΒΘΙΌΓ δρυὰ Ὑτοίδπι 5101- 

406 οι 510 τπιᾶϑτιδθ 50]]1ΟἸ 118, ΟῸΠῚ Δα] νουῦ ἴῃ ΡΌΡΠΔΙ) 

γἱγιπι Δ]Ία δ πὶ ἰοΥ ἰβϑίπηυτη ἰδοϊδηΐθιη 86 Ττοΐδη γαβίδ. ΓΤ 

ῬΓΟΘΘΒΒΙ5Β6. 

100 
ἀλλ᾽ Ἄρης φιλεῖ 

ἀεὶ τὰ λῷστα παντὺς ἐξαμᾶν στρατοῦ. 

Ηδος Επτορᾶ τοϑροπάρθγο υἱάθίιν ΟΠΟΤῸ 6Χ Υἱγύα!θ 58 Γ- 

Ροάοπὶβ οΟμβοἸαὐϊοποπι τορο θη. 

101 
Μόλασος 

100 ϑίον. βοτ. 61, 286 Αἰσχύλου Καρῶν »ἀλλ᾽.. λῷστα πάντα 

τἀνθρώπων στρατοῦκ. 

101 ϑίθρη. ΒΥΖ. Ρ. 461, 16 όλασα, πόλις Καρίας, ἀπὸ ἤυ- 

λάσου τοῦ Χρυσάορος τοῦ Γλαύκου τοῦ Σισύφου τοῦ Μίόλου. λέγεται 

χαὶ Ἠόύλασος (εἰς Β., Ἠόλας Υ), ὡς Αἰσχύλος ἐν Καρσὶν ἢ Εὐρώπῃ. 

Ὑ. 21 δέδοιχα γτο δέδωχα οἱ μή τι ῬγῸ μητεε ὙΥ 61]. --- βαῤγόϑων δόρει 

ΥΥ οἷ] (ργδοία! δορέ): ἵπ ῬΑΡΥΤῸ μαργα[γα]δορει Ἰοσὶί ὟΥ οἷ], μαργαιαδορει 

ΒΙας. -- Υ͂. 29 ἀξύστατον 5Ξοτὶρϑὶ ΡῥΙῸ ἀστυπερβαρτον. --- Ὗ. 28 ελπι 

σιηδηεπιξυρημενηι: ἐλπίς, ἠδ᾽ ἐπὶ ξυροῦ πέλει Ὑ οἷ]. ἐλπὶς τῇ δ᾽ ἐπε- 

ζαρημένῃ Ἠογπογάθηῃ. «-- Υ͂. 24 μηπαντα[π]αισασεχχεωπροσα[ατει (αρ- 

ματειῦ): μὴ πάντα παίσασ᾽ ἐχχέω πρὸς ἕρ ματι ΒΙαἴβ, μὴ πάντα παιδὸς 

ἐχχέω πρὸς αἵματι ΒυΘοΒ θυ. μὴ πάντ᾽ ἄπαις οὖσ᾽ 5 ΜΘΚΙοτ. ; 

100 Υ͂. 2 παντὸς ἐξαμᾶν γτοὸ πάντα τἀνϑρώπων Β071Ρ81 ΟΠ 

ΟἾΚΟΙ ο, φαὶ παντὸς ἐξαμῶν Ῥτοροδαῖὶ (πάντ᾽ ἀμᾶν ὙΑ]οΚοπδοΙ). πάντ᾽ 

ἀπανϑίζειν Κιἀ ἃ, πάντα λωτίζειν ἨογοΓᾶθη. 

ΒΑΒΌΠΑΒΟΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 520 

ΚΕΡΚΥ͂ΩΝ (σατυριχός). 

Αγρυμηθηΐιπι δα ΤΊ Θβοὶ οἱ Οθγογοηὶβ ᾿ποὐ οηθπι βρθοίδ- 
Υἶ856 νἱαθίαγ. (146 δὰ ἔν. 281). 

102 

ἀμφωτίδες τοι τοῖς ἐνωτίοις πέλας 

) Εογΐίαδββθ 1186 διῃρῃοίἀθβ βαίγτῖβ βαπί δἰ θασηᾶδο 
4Ὁ] ΥἹΟῚ. τη0 18 56. Δυημδθαηῦ δ ΡΌρΡηδη) οὐπὶ 110 ΙἸποΐδ- 
ἴογα ἱπθυηάδιης Εἰ Α ΑἸ ΓΘΠ5. 

108 
ἄμβωνες 

1064 

ἀπεφύγη 

10ῦ 
δι 

άτίσεις 

102 ΡΟ]]. Χ 1171ὅ εἴἷεν δ᾽ ἂν χαὶ ἀμφωτέδες ἐχ (ἕν Νθοῖ) 
τῶν σχευῶν, Πλάτωνός τε εἰπόντος καὶ ἐν Κερκυόνε Αἰσχύλου νἀμ- 
φωτίδες.. πέλας«. Οἶ. Ηδδγοι. ἀμφωτέδες ἃς ἔγουσιν οἱ παλαι- 
σταὶ περὶ τοῖς ὠσίν. Ἑδάθῃη οχ Ῥααβδηΐα οχμθοὶ Εαβίαίῃ. Π, 
Ρ. 1824. 838. 

108 Ηδβγοῖ. ἄμβωνες᾽ αἱ προσαναβάσεις τῶν ὁρῶν. Δἰσχό- 
λος Κερχυόνε καὶ Σισύφῳ. Ἑ τοίη. 6]ο58. ΗΙΡΡοΟΟΥ. Ρ. ὅ8, 8 καὶ 
γὰρ οἱ Ῥόδιοι ἄμβωνας καλοῦσι τὰς ὀφρυώδεις τῶν ὀρῶν ἀναβα- 
σεις" μέμνηται τῆς λέξεως καὶ Αἰσχύλος καὶ ᾿Δριστοφάνης ὃ γραμ- 
ματικὸς ἐν ταῖς Ἀττικαῖς λέξεσι. Οἷν. Ἐΐγη. Μ. Ρ. 81, 8 ἄμβων" 
χυρίως δὲ ἄμβων τὸ χεῖλος τῆς λοπάδος παρὰ τὸ ἐν ἀναβάσει 
εἰναι" οἷον »πολλῶν ἤδη λοπάδων τοὺς ἄμβωνας περιλεέξαςε, λέγον- 
ται δὲ καὶ ὀρεινοὶὲ καὶ ὑφηλοὶ τόποι. Ἐοτγίαββθ γϑῦθα πολλῶν... 
περιλείξας ϑίϑγρῃο {τ θαθπάα βαηῖ. 

104 Ηδβυοῖ. ἀπεφύχῃ (ἀπεφύχει οοἃ., ΘοΥΥ. ΜαυΓα5)" ἀπε- 
πνευματέσϑη. Αἰσχύλος Κερκυόνε σατυρικῷ. 

106 Ηθβυον. ἀτέσεις " ἀτιμάσεις. Δἰσχύλος Κερκυόνι. 



ΑΕΒΟΥΙΙ 

106 
εὐληματεῖ 

Ὗ 
ὅρον 

ΚΗΡΥ͂ ΚΕ Σ (σάτυρου. 

(ΕΔθυϊαπη οαπάθιη ἔμπϊββθ δἰαθ “έοντα δὰ ἨΗθΙΟΌΪΘΠῚ 

βροοϊδηΐοιῃ οοπίοὶςὶ ὙΡΠΘΥ. [Ιά6πὶ οοηβοὶ Ἠδγίαπρ ΘΟΠΘΓΘΠΒ 

ἔτ. 108 οὑπὶ γϑυδὶβ Αρο]]οά. 11 ὅ, 1 ἀμφίστομων σπήλαιον. 

Αἃ πᾶης ἴδϑυϊδιη τοίοσί ἔγ. 810 οὐ 311 Ε' Α  Αἤγθηβ, ργΓδθ- 

ἰογρὰ ἔγ. 808 οἱ 318 Ὠγουβθη). Ληήρυχας ΟΑΒδα ΟΠ 8 ̓ η 6] ορὶ 

Βϑοσόσιιη δαπηϊηϊδίτοβ, εἶν, Αἰμθη. ΧΥ͂ ῥ. 660Ὰ ὅτε δὲ σεμνὸν 

ἦν ἡ μαγειριχὴ μαϑεῖν ἔστιν ἐχ τῶν ᾿Αϑήνησι Κηρύχων" οἵδε 

γὰρ μαγείρων χαὶ βουτύπων ἐπεῖχον τάξιν, ὥς φῆσιν Κλεξ 

δημος ἐν Πρωτογονίας πρώτῳ χτὲ. ἘῪ. 109 δὰ ΠρΙΟΙ]Β 

διηϊοίαμη, ἔγ. 108 δὰ οἰυβάθπι νογδοϊαύθπη βρθοΐδγθ υἹα οἰ Γ. 

108 

στενόστομον τὸ τεῦγος 

106 Ηδβγοῖ. εὐληματεῖ (εὐλήματε οοᾶ.. οοΥΥ. ΜαΒΆΓΙΙ5)" λή- 

ματος καὶ ἀνδρείας εὖ ἔχει. Αἰσχύλος Κερκχυόνε σατυρικῷ. ῬΠιο- 

ἰἰὰ5 Ιοχ. εὐληματεῖ- εὖ ἔγει λήματος καὶ ἀνδρείας. 

10] Ηδγροογ. ὄρον σχεῦός τι γεωργικόν... μήποτε μέντοι 
ὴ » ’ “ ΄ “«ρὈ ᾿ . Ἁ 

τὸ ὄρον παρά τε Αἰσχύλῳ ἐν Κερχυόνι (χεραυνῶνε Ἰἰδτ) καὶ παρὰ 

Μενάνδρῳ ἐν β΄ ᾿Επικλήρῳ σημαίνει ξύλον τι ᾧ τὴν πεπατημένην 

σταφυλὴν πιέζουσιν. Ἑδάθπι ἴδγθ Οπη880 ἴδθαϊδθ ποπιῖηθ ῬΒΟΙ 8 

1μεχ. οἱ ϑυϊάδβ νυ. ὄρον. 

108 ῬΟ]]. Χ 68 εἴρηται δὲ τοὔνομα (5εὶ]. στενόστομον) ἐπὶ 

ἀμφορέως ἐν σατυριχῷ δράματι Κήρυξι τοῖς Αἰσχύλου »στενόστομον 

τὸ τεῦχοςκ«. 

ΒΑΒΌΚΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

109 

χατὰ τῆς σισύρνης τῆς λεοντέας 

10 

πυρσοχόρσου λέοντος 

"Ι 
χαχοποιεῖν 

λογγάσω 

νοσσόν 

109 ῬΟ]]. Χ 186 φαέης δ᾽ ἂν καὶ σίσυρναν, Αἰσχύλου μὲν ἐν 
Κύήρυξι σατύροις λέγοντος »χατὰ... λεοντέαςε, Σοφοκλέους δ᾽ ἐν 
Ἠυσοῖς νφαλίδας, τιάρας καὶ σισυρνώδη στολήνα. 

110 Ῥμοῖ. Ιοχ. πυρσοχόρσου λέοντος" Αἰσχύλος ἐν Κήρυξι 
(χάρυξι οοἀ.) σατύροις. Οἷν. ΗδβγΟἢ. πυρσοχόρσου λέοντος" πυρρο- 
χεφάλου, ξανϑοτρέγου (]. ξανϑότριχος). 

111 Απίϊαϊί. Ρ. 102, 14 χαχοποιεῖν Αἰϊἰσχύλος Κύήρυξεο. 

112 ῬΟ]]. ΙΧ 186 φαῦλον γὰρ τὸ λογγάζειν ἐν τοῖς Κήρυξι 
τοῖς Αἰσχύλου. Ῥμοί. Ιοχ. λογγάσω" στραγγεύσομαι, ὃ ἡμεῖς λαγγάσω 
καὶ λαγγονεύσω λέγομεν. Αἰσχύλος. Θυϊΐϊδὰβ αὐὑδ6 δἀἀδαπίαν δὲ ἐξ 
ὧν τὰ ἀπόγεια δοῦσιν λογγάσια δᾷ φ]οβδαπι λογγῶνες τοΐοτί Βαί 6 Γ. 

118 Απίϊαϊί. Ρν. 109, 22 νόσσον (νοσσόν ἸιΟΡΘοΚ ῬὮγγη. 
Ρ.- 206), γωρὶς τοῦ Κ. Αἰσχύλος Κήρυξιν. 

109 χαὲ τῆς σισύρνης τῆς λεοντείας (δορᾶς) οχ Ηρδγοῖι. λεόντειος 
δορά" τὸ δέρμα αὐτοῦ Τοὺυρ. ΝΑ] χαὲ τῆς σισύρνης τῆς λεοντείου 
δορᾶς. 



ἈἙΞΟΗΥΙΙ 

ΚΙΡΚῊ (σατυριχή). 

Αγριυμηθηΐαμη δὰ ὕΠἸΧῚ5Β ΒΟΟΙΟΒ ἴῃ Ὀοδίϊδθ ΘΟΏΥΘΥΒΟΒ ΒΡ60- 
ἴδλϑ86 υἱάθίασ. Ηπὺςο τοΐοσυηΐ ἔν. 509 ΕΑ ὁ Αἤγθηβ οὗ ὈΓΟΥΒΘΗ, 
Εχ Εΐγῃ. Μ. γΡ. ὅ92, 40 μῶλυ" εἶδος βοτάνης, ὅπερ δέδωχεν 
᾽Οδυσσεὺς τοῖς ἑταίροις αὑτοῦ χαὶ ἀποχατέστησεν αὐτοὺς ἀν- 
ϑρώπους ἀπὴ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς Κέρχης παρὰ τὸ μωλύειν 

. μωλύνειν δέ ἐστι τὸ ἀμβλῦναι χαὶ χωλῦσαι, ἀπὸ τοῦ μὴ 
ὀλλύειν ἢ ἀπὸ τοὺ χωλύειν. γἔγων μὲν ἐν τῇ γειρὶ μῶλυς. 
ἀντιράρμαχον γὰρ δέδοται, Ὠυὶϊς ἴα αἶα ὑτἱθαϊς ὙΥΆΡΠΘΙ ἔγαρ- 
τηθηΐῃπ) ἔχων μὲν ἐν τῇ χειρὶ μῶλυ. 

11 
αὐτόφορβος 

11 

ζυγώσω 

ψοῦθυὰ Οἴγοδθ {Π|χὶ5 οομο5 ἴῃ ΠαγΔπῚ ΟΟΠΟΙ ΘΗ 15 

6556 ΟΡΙ παῖ ΒοίΠ6. 

ΚΡ ἢ 

ΑΤρυτηθηζη ὙΘΥΒα ΠῚ 6556 ἰη ῬΟΪγ0 ΟἸδασαμη δρηΐσ- 

τηδίθ 46 ΤΠΟΤῸ ρΥΪπηατη 8100, ἀοἰπθ ΓᾺΌΓΟ, Οὰπὶ ΡΟΙΤ δ ΓΤ 
Πἶργο 801]υἴο0 ἴῃ νἱΐᾶπὶ γογοθδπίθ (εἶσ. Ηγσίη. ἢ. 186, Αγρο]]οά. 
ΠῚ 8, 1), 46 40 ϑόρῇοοὶοβ άντεις [Δα], ἘΣΤΙ ΡΙ 4685 170- 
λύιδον βογρδβὶί, Ο ΜΆ]ΠΟΥ δρυὰ ΘΙ Κούαμη ΟΥ. Τταρ. Ρ. 51 οἱ 

Ηοροκ Κιοία ΠῚ ρ. 289 6 ἔγ. 116 οοπϊθοοσυηΐί. ΝΥ ΔΘΠΘΓ 

114 Ηδβυο. αὐτόφορβος" αὐτοφάγος. Αἰσχύλος Κίρκῃ. 

1158 Ηρβγοι. ζυγώσω: δαμάσω, κλείσω, χαϑέξω. Αἰσχύλος 

Κῴκχῃ σατυρικχῇ. Ἐϊαδίδῖῃ. 1. Ρ. 956, 7 6χΧ Ῥαυβαηΐδα ζυγώσω ἀντὶ 

τοῦ καϑέξω, δαμάσω. Ῥμοΐί. Ι6χ. ζυγώσω " καϑέξω, δαμάσω. 

ΒΑΒΌΚΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 929 

[ογίαϑβθ ΔΥρΠ ΘΠ ΠΏ Οἰ8 51Π}|}160 αυοα ΕἸΣΙ ΡΙἀ65 ἴῃ ΟΥθδϑὶβ 
ΟΧΡΓΟϑϑιύ ἃ ροθία ἰγδοίαϊπι 6556 ραΐαί. (Ηπο τοίοσὶ ἔγ. 8304 
Ηαγίαηρ, 8514 Βυ 161). 

16 

λευχοῖς τε γὰρ μόροισι χαὶ μελαγχέμοις 
χαὶ μιλτοπρέπτοις βρέϑεται ταὐτοῦ γρόνου. 

7 
αὐτορέγμονος πότμου 

118 
πισσοχωνήτῳ πυρέ 

116 Αἴμθῃ. ΠῚ Ρῥ. 61 Ὁ) μόρα δὲ τὰ συχάμινα χαὶ παρ ᾿ Αἰσχύλῳ 
ἐν Φρυξὶν .. ἐν δὲ Κρήσσαις χαὶ τὰ τῆς βάτου νλευχοῖς .. καὶ 
μιλτοπρέποις .. χρόνους. Ἐϊαβίδίῃ. 1]. Ρ. 1254, 25 Αἰσχύλος ὅσαι 
ΕΓ. ῬΒΟΘη. 8172, ΑΘβοθυ]β ΟΠο. 11 φάρεσιν μελαγχέμοις ἀἰχὶ() »πέ- 
πλους μελαγχέμους« φησίν: ἕτερος δέ τις (ἰπιπιο Αἰσχύλος) μελάγ- 
χίμα συκάμινα ἐν τῷ »λευχοῖς .. μελαγχέμοιςε, ὅπερ ἐστὶ μέλασι, 
»χαὲὶ μιλτοπρέπτοις« ἤγουν ἐρυϑροῖς »βρίέϑεται ταὐτοῦ γροιᾶ (Ἰτλτη0 
χρόνουλ)α. ΡΟ]]. ΥἹ 46 συκάμινα" ταῦτα δὲ χαὶ μόρα Αἰσχύλος 
ὠνόμαχεν, τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάσας τὰ ἐκ τῆς βάτου. 

117 Ἠδβγοῖ. αὐτορέγμονος πότμου: ὅσον ἑαυτὸν ἔρεζε χαὶ 
χατευϑὺς ἑαυτορέγμονος παρὰ τὸ ὀρέγειν τὴν χεῖρα (1. αὐτορέγμο- 
γος πότμου" οἷον ἑαυτορέγμονος ὃν ἑαυτὸν ἔρεζεν, ἢ κατευϑὺς 

παρὰ τὸ ὀρέγειν τὴν γεῖρα). Αἰσχύλος Κρήσσαις (αρή οοα.. υπᾶθ 
Μυβυτυβ Κΐρχῃ, πον Κρήσσαις). 

118 μοί. ΙΟΧ. πισσοκωνήτῳ πυρέ᾽ τῷ εὐχαύτῳ, ἐπεὶ τὰ 
χαιόμενα πίσσῃ γρέεται. Αἰσχύλος Κρήσσαις. Ἡδρδγοῖ. πισσοχω- 

118 πισσοχωνήτῳ μόρῳ ΑΘΒΟΒΥ] μη αἀἰχῖββα ραΐαί ΒοΓρς (»ηἰβὶ ἔοσίθ 
ΑΘΒΟΒΎ]ὰΒ αἰγϑαὰθ Ἰοοα 016 πισσυχωνήτῳ πυρέ οἱ πισσοχώνητον μόρον 
808 Θδίες ὙΥ̓ΔρΡΉΘΙ). 



ἈΒΒΟΗΥ͂ΠΙ 

1 

ἀτόπαστον 

120 

ἐπιξενοῦσϑαι 

[ΚΥ̓ΚΝΟΣῚ. 

Ογομπαπι ἔδθυϊαπι υἱτὶ. ἀοοί! (οἶτ.  ΘΙΟΚΟΥ ΤῊ]. νΡ. ὅ44 

οἱ 563) ΑΘΒΟΏΎ]Ὸ {υἱθαθδηΐ Ργορίο ΑὐἹβίορη. Βδη. 968 Αύχ- 

νους ποιῶν χαὶ Ἠέμνονας χωδωνοφαλαροπώλους, ἀπᾶθ Π1}]] 

Αἰϊαὰ οἴδοὶ ροίοϑὲ ααδπὴ ΟὙσπαπὶ ἴῃ δ᾽ίαθα ΑΘΒΟΠΥ ἰδ Ὀ]8 

ἰηἰγοάποίαμπι 6586 (ν]46 βιρτα δὰ ΑἸδασαπιὶ ῬοίπΙΘηΒ6Π)). 

ΑΟΒΕΥΣΥΘΣ, 

Εδάρθιῃ ἴθυ]α αὐὑδ ᾿Αργώ. 

ΔΆΑΙΟΣ 

Ατσιμῃ. ΑΘΒ0ἢ. ϑορί. ἐδιδάχϑη ἐπὶ θεαγένους (θεαγενί- 

δου ἘΥΔΩΖ) ὀλυμπιάδε οἡ (Δπία ΟἿ. ἢ. 4617). ἐνέχα Μαΐῳ, 

νήτῳ (πισσοχονήτω 604.) πυρέ᾽ πίσσῃ χρίουσιν, ἕνα τάχιον κατα- 

καίηται. χωνῆσαι δέ ἐστι τὸ περιενεγχεῖν οἱ χωνῆσαι (χωνεῖσαι 

604.) {πίσσῃ καταχρῖσαο,’ καὶ χύκλῳ περιενεγχεῖν. καὶ πισσοχώ- 

νῆτον (πισσοχόνιτον 604.) μόρον λέγουσιν, ὅταν πίσσῃ καταχρισϑέν- 

τες τινὲς ὑπὸ πυρὸς ἀποϑάνωσιν. Αἰσχύλος Κρήσσαις καὶ Κρατῖνος 

(αἰσχύλος καὶ χρατῖνος χρήσαις οοᾶ., οῃποπᾶ. ΑἸΒοτί). 

119 Ηδβυοι. ἀτόπαστον (ἀτόπλαστον οοἀ.), ἀνείκαστον. τοπά- 

ζειν γὰρ τὸ εἰχάζειν καὶ τὸ ὑποτοπῆσαι (ὑπὸ τὸ πονῆσαι οοα.) δὲ 

ἐνθένδε λέγεται. Αἰσχύλος Κρήσσαις. 

120 Ηδρβγοὶ. ἐπιξενοῦσϑαι" μαρτύρεσϑαι, πορεύεσϑαι" Σοφο- 

χλῆς ᾿Αχαιῶν συλλόγῳ καὶ Αἰσχύλος Κρήσσαις (χρήσαις ο04.), Οἷ. 

Αψ. 1819. 

ΒΑΒΌΒΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 591 

θὶδίποδι, “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Σφιγγὶ σατυριχῇ. δεύτερος ᾿Δριστίας 
(ἀριστίων 604.) Περσεῖ, Ταντάλῳ., Παλαισταῖς σατυριχοῖς (σα- 
τύροις ὈϊΠαοΥὮ τοῖς ΠΠρατένου πατρός. τρίτος Πολυφράσμων 

Δυχυυργείᾳ (λυχουργίαι 604.} τετραλογίᾳ. Οἷγ. Ὑ ΘΙΟΚΟΥ ΤΙΊ]. 
Ρ. ϑ9ῦ4844α., Νδοῃίγαρ Ρ. 144544., ΗδΙδπη ΟΡ. Πρ. 1905α6α., 

ΟΠ πο ἀθν]η αἴ6 ὅᾶρα γοπὶ Οραΐραβ, ΑΔ η4}]. ἀοΥ ἀθ8. ἃ. ὙΥ188. 
χὰ αὐ. Υ (1852) Ρ. 17115344ᾳ., Κτγαβθ ἀ6 Αβθϑβοῖ. Οβάϊροάθᾶ. 
185ὅ, ΑΕ ΝΔΟΚΟ, ἔθου ἀϊθ ΤΗΘΌ. ΤῊ]. 465 Αθβοῖ. Ν. Βμρίηῃ. 
Μυβ. 1872 ρΡ. 198---214, ΡΙΔηκ, ὕὔθου ἀΐα Τυ]ορσίθ ἀν ϑϑρίθι 
δᾶν. ΤῊ. ἃ. Αθβοῆ. Ζοιίβοηγ. ἔ, ἀ. ΑἸίογῖν. 1841 Νυ. 110-- 

118, Εαΐθυ, ἀθ Αθβοῆ. Οραϊΐρο 98 }η5. Αγοῃϊν 1850 Ρ. 110-- 
117, 1 ϑομηηίάς, {θογ ἀἰθ {Π]ορίβομα Οοπιροβίοι ἀθὺ 5 θθθῃ 
δ. ΤῊ. ΖΕ βοῦν. ἔ. ἀ. ΑἸίογίν. ΧΙΥ (1856) ΝΥ. 49---51, ΑΟὙ8]- 
ἀθυθῦ ἀθ Αθβοῆ. Οβαϊροᾶρα. 1. Νϑιββ 1868. 1Π. Προρβο 
1818, Η ἀοἰβί, 46 ἔδθυϊα Οραάϊροάθα. Βαϊηρσθη 1819 οἱ 1880. 

Ηὐτοιηδηη., αἴθ Ῥοθβϑὶθ ἀοὺ Οραϊριββασθ. δϑίγαββθαγσ 1880 
Ρ. 42544., οὐΐαπη δοῃποί θη ῬΏ1]Ο]. ΠΠ (1848) ρΡ. 84886α4.. 

ΘΈΒΘΙΪΉ], Νοαθ Φδῃγῦ, ἴ. ῬΏ1]Ο]. 185 Ρ. 148544. οὐ ΖΘ, ΒΟ ΏΓ. 
ἴ, ἃ. ΑἸτογίν. 1857 ρ. 10058ᾳᾳ. Ηυΐυβ δὰ ἤἥπρῃῃ ἰαθυΐδθ ΓῸ- 
[οΥΥἹ ἀσθροί ἔν, 178. 

Φυοα ΟἸοιη. ΑἸθχ. ϑίχσοιη. 1 ρ. 462 αἴδουί ὁ μὲν γὰρ 
Μάϊος ἐχεῖνος χατὰ τὴν τραγῳδίαν φησίν γλέληϑεν οὐδὲν τῶνδέ 
μ᾽ ὧν σὺ νουϑετεῖς, 1 γνώμην δ᾽ ἔχοντά μ᾽ ἣ φύσις βίαζεται γδὰ 
[μααπη ΑΘΒΘΟΠΥ] ρου ηθ γα Ρυΐαθαΐ ἀδίκου Ααἀν. Μίβο. Ρ. 5829 Β, 
Ομ γβῖρρο Ευγὶρ 48 νἱπάϊοανὶυ ὙΑΙΟΚοπᾶθσ. Αὐὖ δά πδης ἴδ- 
Ὀυϊαη δυὺ δὰ Ῥουυῃδο 85 ρου πυϊΐ ἔν. 8ὅ4. Αα ἤδπο ἴδθυ- 
ἰὰπὶ γοίζ ὐ ἔν. 8417 οὐ 816 Ηδγίαηρ. 16 οἰΐδιη δὰ ἔν. 592. 

121] 

Εχ Εἰγιηο]οσίοἱ Μαρηὶ οοα. γαίίοδηο 1818 οαἰάϊτ Εὶ ΒεϊίΖθη- 
βίρθίη πᾶ. Ἰδοῦ δὶ. Βοβίοςϊ. 1890 Ρ. 4 ᾶθο: ὅτε δὲ χαὲ ἐγεύοντο 
τοῦ αἵματος καὶ ἀπέπτυον Αἰσχύλος ἐν ταῖς ἱερραιβίσιν ἱστορεῖ καὶ 

ἐν τῷ Μαΐῳ (τῶ πλαΐω οοᾶ., τῷ περὶ “Μαΐου γε] τῷ “αΐῳ ΒεἰίΖοη- 
βίη). ΥὙ άθ δὰ ἔν. 854. 



ἈΕΒΟΗΥΠΙ 

1218 
ἀράγνου 

122 

χυτρίζειν 

Ηος γογῦαμη ἀθ Οοαϊρο ἀϊοίαπη ἔμ1586, απ ΤΘΟΘῚΒ Πᾶ- 

ἴὰπὰ Θχροηὶ ἰυββοῦὶῦ [ΐα8, πποπ ΗδυΔ ΠΗ. 

ΔΕΦΩΝ (σατυρικός). 

γἱάθ βυρτὰ δὰ Κήρυχας. ᾿ΑὙρυχηθηΐαπη ΠΌΠ8 ἴα] 6 6Χ 

ΑΡΟΙ]οά. Π| ὅ, 1 τορος Υ̓ΆΡΊΘΓ. 

129 

ὁδοιπόρων δήλημα, χωρίτης δράχων 

ΛΗΜΝΙΟΙ. 

{πῶ Βυΐϊα5 ἴαθυϊαθ πιθηςο ἰπ Οδίδ!οθο. ΕΑ ὁ ΑἤΓΘΠἢΒ 

οοττὶσὶς Δήμνιαι (Δημνιάδες Ηατίαπσ) δἰααθ ἃ ᾿)ψιπύλῃ ἴἃ- 

Βὰ]ὰ ποι ἀϊγογβᾶμπι πὶ ζυΐββ6 ορὶ πᾶίαγ, Υ̓ΘΙΟΚΘΥ ἘΠοίη. Μυβ. 

Υ͂ ρΡ. 4θ0654ᾳᾳ. Δημνίους ρᾷπάοῃ ἴα θυϊαη αἰαθθ Φιλοχτήτην 

6586 βυβρίοδίιβ δύ. Αἰ οδίδιοθιβ οἰ δπη {ἰτὰ]ο5 ᾿γψιπύλη οἱ 

Φιλοχτήτης παθεοῖ. ὙΙ46 βυργᾶ «ἃ Οανῖτοβ. Οἵ. ΗἸΡΡθηβίϊοὶ 

ΚΙ, 10 

1218 Ἠδρβγοῖ. ἀράχνου, ἀπ᾽ εὐθείας ὁ ἀράχνης. Αἰσχύλος 

Λαΐῳ. 

1292. 5680]. Υοπ. Ατὶβίορῃ. 78βρ. 289 ἐγχυτριεῖς" ἀπὸ τῶν 

ἐχτιϑεμένων παιδέων ἐν γύτραις. διὸ χαὶ Σοφοκλῆς ἀποχτεῖναι 

(τὸ ἐχτιϑέναι Ὗ 61}) χυτρίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ χαὶ Αἰσχύλος 

Μαΐῳ (λάξω εοἀ.) καὶ Φερεχράτης. 

128 ϑίθρῃ. ΒΥυΖ. Ρ. 699, 18 χώρα... ὅϑεν τὸ γχωρέτης.. 

Αἰσχύλος ἐν “έοντι σατυριχῷ (σατυρικήν γ6] σατυρικόν ἸἰΌΓΙ, ΘΟΥΓ. 

ΘΑΙτηαςἰα5) »ὁδοιπορῶν (ὁδοιπόρων 84 1π|8 5108) - - δράχωνκ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 533 

ΛΥ̓ΚΟΥ͂ΡΓΟΣ (σατυριχός). 

Π6 δας ἰοἰγαϊοσίδα Πυγοῦγρσθαθ ἴθ α]4 βαίγυϊοα νἱὰθ ΒΌ γὰ 

ὦ Βαββαγᾶβ. Οἷγ. 5080]. ΤΏΘΟΟΥ. Χ 18 ᾿Δρίσταρχος γὰρ ἐν 

ὑπομνήματι Λυχούργου Αἰσχύλου τὴν ἀχρίδα φησὶ ταύτην, εἰ 

προσβλέφει τινὶ τῶν ζῴων, ἐχείνῳ χαχὸν γίνεσϑαι. Του ΌΤη 

ἴῃ δος ἴαθυ]α ἀοὶ Ιοοο Παρ θαπὶ 6586 οἰποῖί Ἡθυτηᾶπη 6Χχ ΕἼΓ. 

ΒΠ65. νυ. 9105α., ϑίγα. Χ ῥ. 411 χαὶ τὸν Διόνυσον δὲ χαὶ τὸν 

Ἠδωνὸν Δυχοῦργον συνάπτοντες εἰς ἕν τῶν ἱερῶν τὴν ὁμοιο- 

τροπίαν αἰνέττονται, Νοπη. Ὀίοηγδ. ΧΧῚ 1ὅδ544. Εογίαθδθ ἢὰς 

ρου ποὺ ἔν. 287. 
121 

ὙΨ ) ) εὴ »ν 

ἄχουε δ᾽ ἀν᾽ οὖς ἔχων 

[20 

χαὶ τούσδε χημοὺς στόματος 

120 
.] -" 3 ν Ἂν» "᾿ ’ Υ̓ 

χἀχ τῶνδ᾽ ἔπινε βρῦτον ἰσχγναίνων γρόνῳ 

χἀσεμνοχόμπει τοῦτ᾽ ἐν ἀνδρείᾳ στέγῃ. 

Ηδος ἀθ Πυγοῦγρο τοίουτὶ ὙἱἀθηθαΓ. 

124 3610]. ϑόρῃ. Ο. Ο. 614 ἄνω ἔχουσα ὡς ἐν “υχούργῳ 

Αἰσχύλος νἄκουε δ᾽ ἀν᾽ οὖς ἔχωνε ἀντὶ τοῦ ἄνω τὸ οὗς ἔχων. 

Οἴν. Ηθβυοῖ. ἄνους: ἀσύνετος. ἀνούτατος" ἄτρωτος ἐχ χειρός. 

Αἰσχύλος “υχούργῳ, ᾳὰδθ Νιοὶς 5ἷο οογγῖρι: ἄνους" ἀσόνετος. 

(ἀν᾽ οὖς ἔχων" ἄνω τὸ οὖς ἔχων). Αἰσχύλος “υκούργῳ. ἀνούτα- 

τος ἄτρωτος ἐχ χειρός. 

126 8610]. Ατἰβίορ. Εαὰ. 1150 Αἰσχύλος ἐν “υκούργῳ ἀλλη- 

γορικῶς τοὺς δεσμοὺς κημοὺς εἴρηκε διὰ τούτων »νχαὶ.. στόματοςε. 

126 Αἰμορη. Χ ρῥ. 4410 τὸν δὲ κρέϑινον οἶνον καὶ βρῦτόν τινες 

καλοῦσιν .. μνημονεύει τοῦ πώματος Αἰσχύλος ἐν Πυχούργῳ »χἀκχ.. 

χρόνῳ καὶ σεμνοχόπτει (σεμπνοχοπτέι Α) .. στέγῃκ. 

124 ἄχουε δὲ 1 ἀν᾽ οὗς ἔχων Ὀϊπάοτέ. 

1926 Υ. 1 ἐσχναίνων γρόα ἨοΥσοΓάθη. --- Υ. 2 γογῦυπι σεμνοχομ- 

πεῖν τθροποηᾶυτι 6586 υἱᾶϊξ ΤΟ ΘΚ ῬΏγγπ. Ρ. 416, χἀσεμνοχόμπει Ὀϊη- 

ἀοτῇ, --- ἐν ἀνδρείᾳ τιϑείς Ἡογπογάοη, ἔοτί. ἐν ἀνδρείας μέρει. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙ 

ΓΤΡΑ 

Εδάρθμι ἴδθυϊα αυ8Δ6 Φρύγες. 

ΜΕΗΝΩ Ν. 

6 δτιραπιηίο οἷν. Ῥυοο ΟΠγθϑίομι. Ρ. 458, ὈῚ ΟΧ 

Δοιίμορίάθ ἀσοῦϊηὶ ΜΊ16511 ἤδθὸ θχοουρίᾶ βϑαηῦ: Μέμνων δὲ ὁ 

᾿Μοῦς υἱὸς ἔγων ἡφαιστότευχτον πανοπλίαν παραγένεται τοῖς 

Τρωσὶ βοηϑήσων, χαὶ θέτις τῷ παιδὲ τὰ χατὰ τὸν Μέμνονα 

προλέγει, χαὶ συμβυλῆῇς γενομένης ᾿Αντίλογος ὑπὸ Μέμνονος 

ἀναιρεῖται. ἔπειτα ᾿Αγιλλεὺς Μέμνονα χτείνει. χαὶ τούτῳ μὲν 

ὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀϑανασίαν δίδωσι. Βυ θυ πη 86- 

οὐΐὰ5 ὙΘΙΟΚον ΤΥ]. Ρ. 4835 54... ουἱ δάβοητ ΝΙίΖΒο ἢ. ϑΆρΘΠΡ. 

ἃ. 6τ. Ρ. 617 (μᾶπς ἴδθαϊδιη πηθαϊδπη [υ580. Γᾶ 8 ὑΠΠοσ 6 

αυδ6 ΑΟΠ1]15 ΤῸ5 ΘΧΙΓΘΙη 8 ΟΡ] θοἰογούαυ), Μέμνονα ΘΠ 6Πη 

ἃς Φυχωστασίαν [Δ ὈΌ]ὰπι ἔαΐδδθ Ραΐαΐ, ἀυΔΙΠ Δ Πη αὐγδαὰθ ἴῃ 

οδίδϊορο οομπποιηογαῦμιγ. Οοηίγααϊχιύ Ἠθυπδηη ΟΡαϑ0. ΥΠ 

Ρ. 345 544.. ουἱ ΜοΙηΠΟΠ ΡΓΙΏΆΠΙ, Ρβγομοβίδβία βϑουπάιαπι 10- 

οατῃ ὑπ]ορίαθ ἰθπυΐββο νἱἀθίαγ. Ηρὸ ὙΘΓῸΙ 6586 γνἱἀθίυγ οὐ 6Χχ 

ἰογεϊα {πΠ]ορσίαθ ἴαθυ]α, ααᾶθ6 δὰ ΑΟΒΠΠ5 τηογίθιῃ βρθοίαγοί, 

ἔν. 850 βυπιρίαμη 6586 οοηϊθοὶ ὙΘΙΟΚΘΥ αν. Τυὰρσ. Ρ 88. Ῥτογ- 

856η ΔΛηρεΐδας, Μέμνονα ἢ Ψυχοστασίαν, θαλαμοποιούς σοπἰ Πρ. 

᾿ς ΡΟ]ΟΙ͂Υ 110 ὁπότε μὲν ἀντὲ τετάρτου (τετάρτου ἀο]οπά 

γἱἀοίαγ) ὑποχριτοῦ δέοι τινὰ τῶν γορευτῶν εἰπεῖν ἐν δῇ, 

παρασχήνιον χαλεῖται τὸ πρᾶγμα ὡς ἐν ᾿᾿γαμέμνονι Αἰσχύλου 

(γοῖθα ὡς. . Δἰσχύλου οτηΐδδᾶ ἴῃ ρᾷ. ὙΥ οἰδίθηίδῃμα ἀθὶθπᾶδ 

ἐοηϑοὶ 1 ΔΟ πη ΠΠ ἀ6 πι6η8. ἰγᾶρ. Ρ. 8)" εἰ δὲ τέταρτος ὑποχρι- 

τῆς τι παραφϑδέγξαιτο, τοῦτο παραχορήγημα ὀνομάζεται, χαὶ 

πεπρᾶχϑαί φασιν αὐτὸ ἐν Μέμνονι (τοοῦα5, αἱ υἱάοίαγ, ἴῃ 41}18 

Ηἰ τὶβ Ἰοσί ταν ᾿ἡγαμέμνονω Αἰσχύλου, --- Ἐχ Ατϊβίορι. βδῃ. 9609 

οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτοὺς Κύχνους ποιῶν χαὶ Μέμνονας χωδωνο- 

φαλαροπώλους οἴβοῖϊξ Καυβοιθ Ρ. 217 δ παης ἴδθυΐϊαπὶ ἔγ. 826 

ρουπογο. Δα θδηάθῃ ἔτ. 282 τοίοσί Βοχρῖ, 810 Βυΐογ, 828 

ΕΑΤΔΏτθηβ, δυΐ δὰ Ρπγομποβίδβίδμι δυΐ δα ΜοΙΉΠΟΏΘΠΙ ἔτ. 800, 

ΒΑΒΌΓΜΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 535 

829, 405 Ηοττηᾶπη. Εχ Ατ᾽βίορῃ. βδη. 928 ἀλλ᾽ ἢ Σχαμάν- 

δρους ἢ τάφρους ἢ ᾿π’ ἀσπίδων ἐπόντας γρυπαιέτους γαλχῃ- 

λάτους Μοιπποπὶ βοαΐαπι γρυπαιέτῳ ογπαίαχμῃη {τυ ὙΘΙΟΚΘΓ 

ΤΙ]. ἡ. 498. 

Ὰ , ΄ ν ’ Ἁ 

χαὶ μὴν πελάζει χαὶ χαταφύχει πνοὴ 

ἄρχειος ὡς ναύταισιν ἀσχεύοις μολών 

128 
γαλχὸν ἀϑέριτον ἀσπίδος ὑπερτενῆ 

121 ἘπΒίαιῃ. Π. ρ. 1166, 11 ἡ δὲ ἄρχτος ὅτι μετὰ τοῦ τ 

λέγεται, δηλοῖ ὃ γράφας οὕτως" ἄρχτον, οὐχὶ ἄρχον. τὸν μέντοι 

ἄνεμον ἄνευ τοῦ τ ἀπαρχέαν διὰ τὸ εὔφωνον καὶ τὴν ἐκεῖϑεν πνοὴν 

ἄρκιον, εἰς ὃ καὶ φέρει ἐχεῖνος χρῆσιν ταύτην »καὶ.. ἄρκιος (ΤΟΌΘ0Κ 

Ῥαγαὶ. Ρ. 86 ἄρχειος) ὡς ναύτῃσιν .. μολώνα. Αποοά. ΒΘΚΚ. Ρ. 448, 

18 χαὶ τὴν πνοὴν ἄρκιον νκαὶ μὴν .. πνοὴ ἄρχιοςκ. ΑΘΒΟΏΎ Μρη- 

ποπὶ Βοὺ ἐγαριηθηίαπι ἐσ θαϊ Ὑ ΘΙ] ΘΓ (16Χ. ΑΘΒΟΒΥ]. 5. υ. ἀϑέρε- 

τονὴ οχ Ηρβγοι. ἀσχεύοις" φιλοῖς, ἀπαρασχεύοις. Αἰσχύλος ᾿4γα- 

μέμνονι, οοΥτῖροπ5 Ἡέμνονε; 56ἃ ἀυδῖ8 Γ68 Θϑ, πη ἰηςογργοίδίϊο Φε- 

λοῖς, ἀπαρασκεύοις ἴῃ ΒοΟ ἔγαριηθηΐαπι ΡΔΓΌΤΙ αυδάγος οὐ νοσδθυϊαπι 

ἀσκεύοις ἴαοῖ]6 Α΄. 1828 54. ἰηίογοὶ 1556. ροββὶῦ (84 ΟἸΟΘΡΒΟΓΟΓΌΠΙ 

Ρογάϊδη ραγίθπι αποπάδπι ΗδΒΥΟΒΪ ρ]Ο558Π| γοίογοαὶ ΒΙοῆοὶα 

ργδϑῖ. οὰ. ἀφ. Ρ. Χ.). 

128 Αποοᾶὰ. Βεκκ. ρ. 868, 11 ἀϑηρής" ἴσως μὲν ὃ ἀτειρὴς 

(ἀτηρὴς οοἅ.) ἢ ὃ ἀντερειστικός (ἄγαν ϑεριστικός ΝΥ ΔΘ Π ΘΙ. Αἰσχύ- 

λος ᾿Αγαμέμνονι (Μέμνονι ὙΥ 6]]Δ 61) »χαλκὸν .. ὑπερτενῆα, ἢ ὃ λαμ- 

πρός, ὃ διὰ λαμπρότητα ἀϑρούμενος" ἢ ὃ ἀϑερίζων χαὶ οὐδενὸς 

ἔχων λόγον διὰ σκληρότητα" ἢ ὃ ὀξύς, παρὰ τοὺς ἀϑέρας. σῖν. Ηθ- 

ΒΥ, ἀϑερής" ὃ σίδηρος, ἀτειρής (ἀτηρής οοἃ.), ὅταν ϑερίζῃ" ἢ 

ϑεριστιχός, ἢ ὃ διὰ λαμπρότητα ἀϑρούμενος, ὀξύς ἢ (ἐπὶ) ἀσταχύων 

εἰ ἀϑεζὸρής" ἤτοι ἀτειρὴς ἢ ὃ ἄγαν ϑεριστικὸς ἢ ὑπέροπτος ἢ 

ϑαυμαστός. 

128 ἀϑέριστον ἀσπίδων ΒΙοτιβοϊὰ (ἀσπίδος ϑ᾽ Βοἰββοπαᾶο), ἀϑερῇ 

τόνδ᾽ ἀσπίδος ϑ᾽ ΜϑοΒιϊαί. 
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Ἁ “ 

σὺν δόρει στρατόν 

30 

γονίας (Ὁ) 

ΜΥ͂ΡΜΙΔΟΝΕΣ. 

ΕΑθυϊα5 Μυρμιδόνας Νηρεΐδας Φρύγας σοηϊππο ὑπ] ΟρῖδΘ 

ΔΥσυπθηΐο ΘΟΙΙΡΓΘ ΘΠ 588 ξαΐϑδβ φγοθανοσιπὶ ΘΙ ο κοῦ ΤΠ]. 

Ρ. 415 544., ατίθοι. ΤΥ. Ρ. 88 54.. Ηδγπιδππ Ορυϑο. Υ Ρ. 15656ᾳ.; 

ΑΘΟΒΟΙ Τοίγαὶ. Ρ. 391 544., ΝΙ ΖΒοΙ ϑάβΈΠΡ. ἃ. ατ. Ρ. 8954. 

Βτγαπη Αππϑὶὶ ἃ. [πϑἰ. 1858 Ρ. 861 οἱ ΘΙ ΖαηρΒΌογ. ἃ. ΑΚδα. 

ἰὴ Μύποδοη 1880 ν. 119, ΒΙ ΌΘοΚ αἷς Πδπι. Ττᾶσ. Ρ. 9549 5866. 

οἱ 126544ᾳ., ΟΒοδονέ Βα ἀπά δὰ γΡ. 129544., ΒοΙρκ Ηρ. 

ΧΥΙΙ͂ ν". 481 5α4., ΥΥ̓ ΘοΚ] εἴη ἀδογ οἷπο Τυ]ορὶθ 465 ΑΘΒΟΏΎ]ΟΒ 

απᾶ ἀἷο Τυϊορῖο ἀθουμδαυρὺ ἴῃ ΘΙ Ζαηρθθου. ἃ. Ακδά. ἴῃ Μῦη- 

Θἤθη 1891 ρΡ. 32154αᾳ. »)1η Μυυτϊοπῖθυ5, αὐδηΐατῃ οΟἸ]ρὶ 

Ροίοβί, ΔΒ 168. οὑπὶ Ρτθοϊθυβ οὐ προρββιίαίθ νου ἰδηάθπι 

Ῥαϊτοοίΐαπι ἴῃ Ῥτοθ τη ἰτ6 ΡῬάβθ8 οϑϑοί, ἴβᾷιθ οδϑδοὺ 80 Ηθο- 

ἰοτα οοροῖδαβ. πιοτίαπη ἀοῇοὈθδί. Νογοίᾷθϑ ρΡυρπαπη ΑΟΠΠ}}15 

αυὶϊ πον ἃ τηδίγθ ΔΥΙΩἃ δροορίβϑοῦ πϑοοηαι8 ΗθΟΙΟΥΊΒ γ᾽ άθη- 

ἔα οοπεϊπαϊδβθ. [ἢ ῬΕΓΥΘΙθα5 ῬΙΔΙΏ8 ΟΟΥΡῸΒ 61 δὉ ΔΟΏΠ]]Θ 

τοδοηϊξς Ηδταδπη. ΕἸΜΠα βυπὺ αὰδθ ἀθ ἈΘΒΠΠ16 πὶ Μυτ!- 

ἀοηΐθυ5 γοϊαίο οἱ ἰδοϊϊασπο οὖ 46 Ἰθρδ! δἃ δὰμῃ τηΐβ518 56Π0- 

1ῖα τοοϑηίξίζοσα μαρθηῦ: δὰ Ατβίοριι. βδῃ. 911 ἄλλως" εἰχὸς τὸν 

ἐν τοῖς Φρυξὶν ᾿Αχιλλέα ἢ ἝἝχτορος λύτροις (!. ἐν τοῖς Φρυξὶν 

1929 Απροά. χοῦ. 1 Ρ. 122, 17 δουρέ" πέντε ἔχει δοτικάς .. 

ἡ δόρει παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν ᾿Δγαμέμνονι (Μέμνονε 1,6}}Γ8) »σὺν δόρει 

στρατόνκε. 

180 γονέας" εὐχερής. Αϊσχύλος Ἀγαμέμνονι. Ὑ͵ΆΒΠΟΥ οοττοχῖϊ 

Μέμνονι, 56ἃ φ᾽ο558Πι «ἃ (πο. 1066 βρϑοίατθ ραυϊαῦ ΒΙοπιβοὶὰ (ὑγϑδϑί. 

Αρϑπ. Ρ. Χ 54.) 

ΒΑΒΌΠΑΒΟΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 581 

ἢ Ἕχτορος λύτροις ᾿Αχιλλέα)" ἢ τὸν ἐν Μυρμιδόσιν ὃς μέχρε 

τριῶν ἡμερῶν οὐδὲν φϑέγγεται (οἷν. Πθττηδμῃ ΟΡυβΟ. ΤΠ ν. 42), 

Δα οἰαβάομι δθυ]Δθ ν. 1264 τοῦτυ ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς 

᾿Αχιλλέα Αἰσχύλος πεποίηχεν᾽ ἔστι δὲ ἐχ Μυρμιδάνων οἱ δὰ 

Ρτοπι. 452 ὡς ἣ Διόβη διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν λύπην ἐσι- 

ὦπα, χαὶ οἷον τὸ τοὺ ᾿Αγιλλέως ὅτε ἐστάλησαν πρὸς ἐχεῖνον 

ὁ Ταλθύβιος χαὶ Εὐρυβάτης καλοῦντες εἰς μάχην [ἐσίγησεν], 

Ουοὰᾶ δαΐοπη ΒΕΙΡΚ Βυβρί δία, γί ΒΟΒΟ Π.Πὴ δα Αὐἰβίορῃ. ἤδη. 

911 ὁ ᾿Ἡγιλλεὺς δὲ χαϑήμενός ἐστι χαὶ οὐχ ἀποχρινόμενος παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ ἐν δράματι ἐπιγραφομένῳ Φρυξὶν ἢ Ἕχτορος λύτροις. 

οὐδὲν δὲ ὃ ᾿Αχιλλεὺς φϑέγγεται Ἰδουποθατη 6586, ΒΌΡΒΙοα 6 

φϑέγγεται ζχαὶ ἐν τοῖς Μυρμιδόσιν», ἀ6 Ἰδουπᾶ 116 αυϊάθηι 

τϑοῖβ βϑηξξ, 56 βυρριθπηθηίαπι οὐδὲν δὲ ὁ ᾿Αἡχιλλεὺς φϑέγγεται 

{πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἑρμῆν ἀμοιβαῖα ϑατηθπάππῃ 68 

οχ ίία ΑΘΒΟΒΥΝ ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβῃ Νιόβη ἕως τρέτου 

μέρους ἐπιχαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν παίδων οὐδὲν φϑέγγεται 

ἐγχεχαλυμμένῃη" ἔν τε τοῖς Ἕχτορος λύτροις ᾿Δχιλλεὺς ὁμοίως 

ἐγχεχαλυμμένος οὐ φϑεγγέται πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἃρ- 

μῆν «ἀμοιβαῖα. --- Μγτταϊἀοπίθυ5 {ὐἱνυϊ ἔν. 148 ϑίγαθο ΧΙ 

Ρ. 616 Ρ6Γ Θ.ΌΤΘ. --- ἘΠ᾽ 415 ἔγαρτηθηθατη (888 Ν.) ῥέ- 

βληχ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα ΜυτντηϊΔΟΙΪΌ118 5000]. 

τθ6. δὰ Ατἰβίορῃ. Βδη. 1400 ἄλλως" ἐχ υρμιδόνων" πεπηΐέηχε 

γὰρ αὐτοὺς χυβεύοντας ἰθηογα δάβου 1. ἘΠ Β6ΠΟ]10 [ῃ6 Βρο 

χυϊάθπι ἐσ αθηά πὶ 6556, αὖ ἰδουαπι ᾿Ἰυάυπι ἴῃ ΜΥνιΙ Ομ Ἶθι8 

πιρηογαΐαπι ογθάδηηιβ, τηοποῦ Νάυοκ. Οἷν. Βοῖρκ 1... -- 

Βοβρίοἱς δὰ δῆς ἑδθυΐαπι Ατἰβίορι. Βδπ. 1040 ὅϑεν ἡμὴ φρὴν 

ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς ἐποίησεν Πατρόχλων Τεύχρων 

ϑυμολεόντων οἱ, αὐ Βυΐογο οὐ Ηδιτηδηπηο Υἱἀθίμγ, 5080]. Ἠοπι. 

16, 880 (πέτα ἦγ. 380). Ὑ᾽ιάθ δὰ ἔν. 489. --- Δ ΜντιηϊάοΠ68 

οἰϊδη γρυπαιέτους γαλχηλάτους Ατϊδίορι. Βδη. 960 βρθοίδσρ 

βυδρίοαίαν Βα 6γ. --- Φαρα ΑΘΒΟΒΥΠ ὑΠΠ]ορίαπι Αοοΐαπη ἴῃ Μυτ- 

το θ5 οὐ ἰπ ΕΡΙ πδυβιηϑοηθ. βθοαῦαπ) 6586 Ἠργηδπη ρΡυϊδί, 

ἀρ Μυχιηϊἀοηῖθι5 οΥτᾶγο υἱἀθίασ, ἀΙΟΤΊΠΙ ἈΓΘΊΈΤΩΘΗ ΤΩ ἴπ.Ρᾳ]ἃ- 

τηραϊβ ἤδθα]α νϑυβδίαμι- 6886 ΡΥΟΌΔΕΘ. ΟΟΠ δία -5.1η ἢ. 1., Ἐρίπδυ- 

5 ΠΠΔΟἢ6 δαΐοπι ἈΥρπηθηύπτῃ ἰοἰϊα5 {ΠΟ σἴ δ. ΘΠηΘ 88 6886. υἱἀθίμγ. 

ἈΑςΒΟΒΎΪυ5 εἀ. ΜΝ εορκΙείη. " 8ὅ 
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{ΧΟ τάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεὺῦ, 

δοριλυμάντους Δαναῶν μόχϑους, 

οὃς {προπεπωχὼς) εἴσω χλισίας 

{(ϑάσσεις 

Ὀγαπιδίϊβ (ραγοα!) π᾿ {1ππ|. 

132 

(ΧΟ. Φϑιῶτ᾽ ᾿Ἀχιλλεῦ, τί ποτ᾽, ἀνδροδάιχτον ἀχούων 

ἐὴ χόπον, οὐ πλάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 

Ηλδοο οχ αἰΐζογα (π|6 1108) ρᾶγίθ ρΡαγοαϊ βυπιρία ΥὙἱαθηϊΓ. 

131 Ηλγροογ. προπεπωχότες ἀντὲ τοῦ προδεδωκότες - ἐν 

ἀρχῇ δὲ τῶν Μυρμιδόνων Αἰσχύλος »τάδε.. φῦς: ὅδω χλισίαζε. 

Αὐὶβίορῃ. βδῃ. 992 τάδε. - Ἀχιλλεῦ, 5610]. ἔστι ᾿ ἀρχὴ αὕτη 

Μυρμιδόνων Αἰσχύλου. Ἐαβίαι. θά. Ρ. 1941, 46 τὸ δὲ ἡρεξὸν γε 

λεῦσσε, πάτερ φίλεςκ μεταλαβὼν Αἰσχύλος ἔφη τὸ »τάδε... ᾿Αχιλλεῦς, 

ὃ χεῖται παρὰ τῷ κωμιχῷ. 
ΝΠ 

132 Ατ᾽βίορι. βδῃ. 1264 Φϑιῶτ᾽ .. ἰήκοπον (ἰὴ χόπον ΗΘΔ.) 

οὗ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 5610]. ἔστε δὲ ἐκ Μυρμιδόνων Αἰσχύλου, 

500]. τϑο. τοῦτο ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς ᾿Αχιλλέα Αἰσχύλος πεποί 

ηχεν (τοῦτο πρὸς ᾿Αχιλλέα ἀπὸ τῶν πρέσβεων ὡς Μἰσχύλος πεποίηκεν 

Ἐν Ζβομο). ἔστι δὲ ἐχ Ἠυρμιδόνων (εὖτ. 50}:0]. Τθο. ῬΊΌπι. 462 δ88- 

Ῥγἃ 8] ἴα, αἱ γοσῦα βαηΐ ΜυΥΠΙΔΟΠῈΠῚ ΟΠΟΥΙ, Π0Ω Ἰοραίογαπι μὰ 

φργϑϑοοπαπ). Ὑογῦα δΐχοπον οὗ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν ΘΡΣ ΤΊ ΠῚ ἷπ- 

οἴδι οομηΐϊουβ σοροι 1267, 127], 1216, 1211, οἷγ. 5080]. 1261 ἰστέον 

ὅτι τὸ »ἐήκοπον οὖ πελάϑεις ἐπ᾽ ἀρωγάνε παίζων πανταχοῦ ἐπιφέ- 

ρει, χυρέως ἐκεένων τῶν ἰαμβείων ὄν, τοῦ »Φϑιῶτ Ἡχιλλεῦε, 5080]. 

1218 ὡς ἐφυμνέῳ δὲ κέχρηται τῷ »ζήκοπον οὐ πελάϑειζε, ϑυϊά. Υ͂. 

ἔῆη. Αἴμθη. ΧΙ γΡ. 5561} ἦν δὲ ὄντως μαχρότατος χαὶ λεπτότατος 

[4᾿ 

ὃ Κιησίας, εἰς ὃν καὶ ὅλον δρᾶμα γέγραφε Στράττις Φϑιώτην 

131 Υ͂. 83 οὃς προπεπωχὼς Ἠοδίῃ, εἴσω χλισίας ϑάσσεις (τοὶ μέμ- 

νεις) ΗΙΙΏΔΠΠ. 
; ᾿ ᾿ 

132 Υ.1 ᾿“χιλεῦ ΠΗ τὶ ἀοίογίογθβ. Υ͂. 2 πλάϑεις γτοὸ πελάϑεις Νδυς 

Μέϊαηροβ Θτέςο- Βοτα. Π1 ν. 5]. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΜΈΝΤΑ. 

199 
δεχέμβολος 

1591 
ἐπ᾽ αἰετὸς δὲ ξουϑὸς ἱππαλεχτρυὼν 

στάζει... ϑέντων φαρμάχων πολὸς πόνος 

ΑἸίψαοπι 46 πᾶγϑ δῦ Ηδθοίογ ἱποθηϑἃ [οα] Υἱ Ὁ Η ΘΥΤΉΔΠΗ. 

190 
«Α ΧΟ ᾿Αντίλογχ᾽, ἀποίμωξόν με τοῦ τεϑνηχότος 

τὸν ζῶντα μᾶλλον" τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 

᾿Μγιλλέα αὐτὸν καλῶν διὰ τὸ ἐν τῇ αὑτοῦ ποιήσει συνεχῶς τὸ 

Φϑιῶτα λέγειν. παίζων οὖν εἰς τὴν ἰδέαν αὐτοῦ ἔφη Φϑιῶτ᾽ ᾿Ἀχιλλεῦ. 

138 86}0]. Ατὐ᾽βίορῃ. Αν. 1266 τριέμβολον... μήποτε δὲ χαὶ 

πλοίου τις ἦν κατασκευή. καὶ γὰρ δεκέμβολον Αἰσχύλος εἷπε τὴν 

τοῦ Νέστορος ναῦν ἐν Ἠυρμιδόσιν. Οἷν. ϑα14. ν. τριέμβολον. 

184 Ατ᾽βίορῃ. Ῥδο. 1171 χᾷτα φεύγει πρῶτος ὥσπερ ξουϑὸς 

ἱππαλεχτρυὼν τοὺς λόφους σείων, 560]. ὅπ. τοῦ παρ᾽ Αἰσχύλῳ 

πολλάκις (ἐν Μυρμιδόσι ἘΤ᾿ 2506) κληϑέντος ἱππαλεχτρυόνος ὃν 

ἀεὶ χωμῳδοῦσιν, ἐν Ἠυρμιδόσι (πολλάκις ἘΥ [Ζ80}8) μέμνηται. 

ἄλλως. ὃ Αἰσχύλος νἀπὸ δ᾽ αὖτε ξουϑὸς .. στάξει χηρόϑεν τῶν 

(βἰς δρυᾷὰ Ὀἰπάογῆσμη, δρυά Βθικογαπι χηρ.ϑέντων) φαρμάχων 

πολὺς πόνος«. Ατὐἰδίορ. Αγ. 800 εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς μεγάλα πράττει 

χἀστὶ νυνὶ ξουϑὸς ἱππαλεχτρυών, 56}0]. παρὰ τὰ γραφέντα ἐχ υρ- 

μιδόνων (1. ἐν Μυρμιδόσιν) Αἰσχύλου. ΑΥὐϊδίορ!. Β4η. 982 4ΔΙΟΝ. 

ἐγὼ γοῦν ἤδη ποτ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησα τὸν ξουϑὸν 

ἱππαλεκτρυόνα ζητῶν τίς ἐστιν ὄρνις. ΑΙΣΧ. σημεῖον ἐν ταῖς ναυ- 

σίν, ὡμαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο, 50}0]. προεέρηται ὅτι ἐκ τῶν Μυρ- 

μιδόνων (1. ἐν τοῖς Ἠυρμιδόσιν) ἐστιν ἐπὶ νεώς »νἐπὶ δ᾽ αἰετὸς... 

ἱππαλεχτρυώνα. . Οἵ. οἰΐαπι Αὐἱδίορι. Βδη. 918 (ἰπἴγα ἔν. 444). 

185 Ατ᾽βίορῃ. Εἰ]. 392 Ἀντέλοχ᾽ .. με τοῦ τριωβόλου τὸν.. 
διοέγεται, 5080]. παρὰ τὸ ἐξ Αἰσχύλου Μυρμιδόνων »ἈἈντέλοχ᾽ .. 

μᾶλλονκ. Οἷν. ϑυϊά. ν. ἀποίμωξόν με. Ἐπίαπι νογρα τἀμὰ γὰρ 

134 Υ. 1 ἐπ’ αἰετὸς δὲ Ῥτὸ ἐπὶ δ᾽ αἰετὸς (ἀπὸ δ᾽ αὖτε) Νδυοξ. 

Υ͂. ῶ στάξει χριϑέντων φαρμάχων πολὺν πόνον Ἠοτγηδηη, ἴοτί. χραϑέντα 

πολλῶν φαρμάχων στάζει πόνον. 

905 



ἘΜῸ ΑἜΒΟΗΎΙΙ 

ΑΟΏΠΙΟπι μος ἀΐϊοοτο ἈμΌΠοομο αυΐ ῬΓΪΏυΒ οἱ Ὠυ ΠΕ 1π| 

Ῥαίτγοοι! ἱπίογίθοιἱ αἰτα!οσὶ (Ηοπι. Σ᾽ 18); ποηῦΐϊῦ ῬοΥβοι δὰ 

ΕἘυτ. Μοά. ν. 150. 

190 

(ΑΧ ὧδ᾽ ἐστὶ μύϑων τῶν Διβυστιχῶν χλέος, 

πληγέντ᾽ ἀτράχτῳ τοξιχῷ τὸν αἰετὸν 

εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος᾽" 

τάδ᾽ οὐχ π᾿ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν πτεροῖς 

ἁλισχόμεσϑα. 

ψοιθα ΑΟὨΠΠ8 6556 5686 ῬαίγοοΟ ΟΟΟ150 ΟΠ ΒΟΥΔΉ 5 

ποπαὶξ ὙοΙοκου. Ρογεποηΐ δαΐθπὶ Ὑοθᾶ δὰ ἅττὰ ΑΟΠ1]}18 

ἃ Ἤδοϊοτο τορογίαϊδ. 

διοέχεται ΛΘΒΟΙΥ 6558 φγοθανὶὶ Οδίδκοῦ Δαν. τιῖϑο. Ρ. δοῦσ, 

ποραῦ ἘΠᾺῸ δ ΑΙΓΘΗΒ. | 

136 Ατίβίορῃ. νυ. 808 ταυτὲ μὲν ἠκάσμεσϑα κατὰ τὸν 

Αἰσχύλον" ντάδ᾽.. πτεροῖζε, 5680]. ν. 801 ἐχεῖνος γὰρ Μιβυστικὴν 

αὐτὴν καλεῖ παροιμίαν »ὡς δ᾽ ἐστι... Διβυστικῶν λόγος, πλη- 

,γέντ᾽ .. ἁλισχόμεϑακ. πεποΐγχε γὰρ ὃ Αἰσχύλος αἰετὸν τετρωμένον 

"λέγοντα ταῦτα, ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος ἐπτερωμένον χαὶ ἐμπεπαρμένον 

αὐτῷ" καὶ ἡμεῖς οὖν, φησίν, οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων πάσχομεν ταῦτα, ἀλλὰ 

τῇ ἱξαυτῶν γνώμῃ, 5080]. γ. 808 ὅλον τοῦτο ἐκ Μυρμιδόνων - Αἰσχύ- 

ἁου. “Οἴτ. Βαϊά. ν. ταυτὲ μέν, υδὶ ὅδ᾽ ἐστι... λόγος εἰ ἁλισχό- 

μέόσϑα ᾿ΘΧΒΙΡοίαΓ, δὲ ν. οὐχ ὁπ’ ἄλλων, αδὶ ν. 1 οπιίβϑι8 δύ 'δΐ ἴῃ 

γ. 8 τὴν μηχανὴν τοῦ πτερώματος Ιορίθατ. ῬΙΟ ΘΠΙΔΠῸΒ Ῥγδοί. 

Ῥ. 180 Μιβυχὸς δὲ αἶνος ἀπὸ τοῦ ἔϑνους εἰρῆσϑαι λέγεται ἀπὸ 

«ξβυός τινος" οἱ δὲ Κύβισσον εὑρετὴν γενέσϑαι τοῦ εἴδους τούτου, 

ὡς ἰσχύλος διασαφεῖ »ὧδ᾽ ἐστι μύϑων τῶν “ιβυχῶν τὸ κλέοςε. 

Υ͂. 4 τὐθριοἰαηὶ ᾿Αἰἴμθη. ΧΙ Ῥ. .494 Β, Ατιβεά. νοὶ. ΠῚ Ῥ. 17, ὈῚΟΠΥΞ. 

Ηαεὶ: ἀο᾽ δᾶπητ. υἱ Ῥδπιοβίῃ. ὁ. Τ ΤΟ]. ΥἹ Ῥ. 971, (αἴϑῃ. νο]. Ὗ Ρ. 895, 

ῬΗΗΟ Τυᾶ. νοὶ. Π Ῥ. 501, Ἐυϑι. 1. ρ..682, 86, “ϑυϊά. Ὑ. πάγας δ8'ν8 

«ρδῶοὶ.. ἂν. 818. πάγας] δίκτυα, παγέδας. χαὶ τοῦτο δήπου τὸ ἰὐσχύ- 

λου- τοῖς ἑαυτοῦ πτεροῖς περιπεσὼν καὶ ἐνσχεϑεὶς ταῖς πάγαις ἃς 

ἄλλοις ὑφῆχε, 411} ᾳυο5 ἀἴοτὶ Νδιοκ (Ρ. 46 εἱ ΧΧΙ. 

186 Υ͂. 4 Ρὑτο αὐτῶν νυϊραίαν αὁτῶν. 

ΕΑΒΌΙΑΒΌΜ ἘΒΔΑΟΜΕΝΤΑ. 

191 
«ΑΑΧ) ὅπλων ὅπλων δεῖ 

198 

(ΑΧΣ χαὶ μήν, φιλῶ γάρ, ἀβδέλυχτ᾽ ἐμοὶ τάδε. 

»ϑῖνβ ἰδ]ῖα αἰοία (ἔν. 139. 140) 5ῖγα αυοα 8110 πηο40 1πὶ- 

πιοάογαίαβ ἀοΙοτὶ ἱπά]σογοῦ γτοργθῃθπάθης ουἱρίαπι, ἴογίδβ86 

Ατο ΠΟ 0, γΤοβροπάθθαΐ ΑΟἢ11168 ἤᾶθοὺς Ηθτηᾶηῃ. ὙἹάΘίαΓ 

γοῸ ΑΘΏΪ 165. ἰδ Ὑου 5. ΘΟΥΡὰΒ ῬαύγοοΙ 510] ΓΟΥΘΙΔΥῚ οἱ τηθπὶ- 

Ὁτα 510᾽1 οοπίγοοίαπἀα ρου (απο ΕἸΤΙΡΙ 65 ἴῃ ΒΔΟΟΒΙΒ 

πηϊαῦαβ οϑ.) ᾿.551586. 

199. 110 
(ΑΧΟ σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐχ ἐπῃδέσω, 

᾿ὦ δυσγάριστε τῶν πυχνῶν. φιλημάτων. 
Ἃ - ΓῚ - - - 

ω 131 ΑΥὙἰβίορῃ. ἀν. 1420 πτερῶν πτερῶν δεῖ" μὴ πύϑῃ τὸ 
δεύτερον, 56}0]. παρὰ τὸ Αἰσχύλου ἐχ ουρμιδόνων νὅπλων .. δεῖαε. 

' 1838 Απροᾶ. ΒΌκκΚ. Ρ. 8521, 22 οἱ ϑυϊά. ἀβδέλυκτα: ἀμύσακτα, 
ἀμίαντα, τὰ μὴ μιαίνοντα, ἃ οὐκ ἄν τις βδελυχϑείη καὶ δυσχερά- 
νειξ. τραγικωτέρα δὲ ἣ λέξις. Αἰσχύλος Ἠουρμιδόσιν (υρμ. οπι. 
Απρθοά.) νχαὶ.. τάδε«κ. 8:1] Ζοη. [μ6χ. ἡ. 9 οἱ ἀπροᾶ. Ῥδγὶβ 

γ0]. ΠΥ Ρ. 85, 28 οπιῖββο ἔδυ ϊαθ οἱ ροοΐδθ ποπηῖπθ (ἀβδέλυχτά ἴδω 
ΘΧμἰ θοίαγ ἴῃ Απροᾶ. Ῥατγίβ.). Ηθβγοῖ ἀβδέλυκτα " ἀμέαντα. 

: 189 Αἴμοη. ΧΠῚ Ρ. 6014 οὐδεὲὶς ἡγεῖτο φορτικοὺς τοὺς ἐρω- 
τιχούς, ὥστε καὶ Αἰσχύλος, μέγας ὧν ποιητής, καὶ Σοφοκλῆς ἦὖγον 

εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς ἔρωτας, ὃ μὲν. τὸν ᾿Αχελε 
λέως πρὸς Πάτροκλον, ὃ δ᾽ ἐν τῇ ΜΝιόβῃ τὸν τῶν παίδων οἱ 
Ρ. Θ02Ε) Αἰσχύλος τε καὶ Σοφοκλῆς ἀναφανδὸν ἔφασαν ὃ. μὲν ἐν 
Ἠυρμιδόσι »σέβας .. ἅγιον ᾿οὖὐκ ἐπῃδέσω .. φιλημάτωνε, ὃ δ᾽ ἐν 
Κολχέσι χτξ. ῬΙαϊ. Απιδίοτ. 6. δ Ῥ. Τ61 0 πρόσλαβε δὲ τῷ Σόλῳνι 
χαὶ τὸν Αἰσχύλον λέγοντα »σέβας δὲ μηρῶν οὐ κατῃδέσω δ πικρῶν 

φιλημάτωνα, ἀδ δά]. οἱ ἀπιίοο 6. 19 Ρ. Θ1Α »ὦ δυσχάριστε τῶν. 

139 Υ͂. 1 ἁγνὸν ῬΧΥοῸ ἅγιον Ολπίογ. 



ΑἈἘΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

μηρῶν τε τῶν σῶν εὐσεβὴς ὁμιλία 

Αα Ῥρίγοοι οδάδυθσ μᾶθὸ ἀϊοίΐα θϑ88 δῦ ἈΘΏΠ16 νΡυϊαὶ 

Ῥογβοη δὰ Εὐτ. Μαεά. 190. 

11 
ἀγρέμονα 

112 
ἐν χουράδι 

πυχνῶν φιλημάτωνε οὕτως Ἀντώνιον οἱ φίλοι κτέ. ῬΙαΐ. ϑγπιρ. 

Ρ- 1804 Δἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ φάσχων Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν 

χτέ. Οἷγ. Ονἱά. Τυῖβι. ἢ 409 -- 412. 

140 [πιεΐδη. Απιογ. ὁ. δ4 γ0]. ΠῚ Ρ. 467 οὐδὲ γὰρ ὃ Πάτρο- 

χλος ὑπ’ Ἡχιλλέως ἠγαπᾶτο μέχρε τοῦ καταντιχρὺ χκαϑέζεσϑαι.. 

ἀλλ᾽ ἦν καὶ τῆς ἐχείνων φιλίας μεσῖτις ἡδονή" στένων γοῦν χιλ- 

λεὺς τὸν Πατρόκλου ϑάνατον ἀταμιεύτῳ πάϑει πρὸς τὴν ἀλήϑειαν 

ἀπερράγη »μηρῶν .. ὁμελέας κλαίων (ῬΓῸ κλαίων Ἰἰοτὶ καλλέων γε] 

χαλλίω Βαθοπί, οοΥγ. ΠΟῦΓΘ6). Δὰ ΑΘΒΟΒΥ ἰαὈυϊαπὶ τοί ῬοΥ- 

80, ΘΌΡΒΟΟΙ τπᾶναϊῦὺ {ὙΠ θΌ 6 ΓΘ Υ ϑομίαις Ζοἰβογιυ ἔ. ΑἸλεσί. 1850 

Ρ. 856. 

141 Ηδοβγοῖ. ἄγρεμον (ἀγρέμονα ΑἸθοτ)" τὸν χάμακα, ἀπὸ 

τοῦ αἱρεῖν (ἀγρεῖν ΝΕ) καὶ λαμβάνειν [ἤγουν ἀγρεύειν}" ἢ λαμ- 

πάδα ἢ δόρυ. Δἰσχύλος δὲ Ἠυρμιδόσιν ὡωνὸ οο4.) ἀγρέμονα τὸν 

ἐπιμήνιον. Νογᾶπι σ]ο55δπι| 6880 ἀγρέμονα τὸν ἐπιμήνεον εἰ δηϊθᾶ 

Αἰσχύλος ἐν Μυρμιδόσιν 5Ξοτὶ θαπάσπι Ραυϊδὺ Ηδγπδηη. 

142 Ηεξγοῖι. ἐγχουράδες- τὰ ἐν τῷ προσώπῳ στίγματα καὶ 

οἱ ἐν ταῖς ὀροφαῖς γραφιχοὶ ἱπροσώπων) πίνακες. ἔστι γὰρ κουρὰς 

ἡ κορυφὴ (ὀροφὴ ϑίτυνθ) καὶ ὃ γραπτὸς πίναξ, ἐγχούρας δὲ ὃ γε- 

γραμμένος (ὃ γραπτὸς πίναξ ἐν χουράδι λέγεται γεγραμμένος 

Μϑομπάι). Αἰσχύλος Ἠυρμιδόσιν. εἰ μὴ ἄρα ἰσοδυναμεῖ ὡς κότῳ 

(χοτῶ Μϑομπ 40) χαὲ ἐνεκότουν παρὰ Σοφοκλεῖ. Ἐκ Ηρδγοῖ. χου- 

ράς" ἡἣ ἐν τοῖς ὀροφώμασι (ὀροφήμασι ο04}) γραφή, ὀροφικὸς πίναξ. 

παρὰ δὲ Αἰσχύλῳ ἐν Ἠυρμιδόσιν ἀμφιβάλλει (ἀμφιβάλλεται Ἠοτ- 

το8ηη) ἐνχουράδι. ἔστι δὲ ἐγχουρὰς ὀροφικὸς πίναξ οορποϑοῖ- 

τὰς ἀυθιϊαΐαπι 6556 υἱτὰπι ἐν χουράδε ἃῃ ἐγχουράδι γνο]υϊδδθὺ 

ἘΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

Τί, 

Ατὶβίοί. Ῥοδί. 6. 34 Ρ. 1460 ἃ 82 τούς τε λόγους μὴ συ- 

νίστασϑαι (δεῖῦ ἐχ μερῶν ἀλόγων, ἀλλὰ μάλιστα μὲν μηδὲν 

ἔχειν ἄλογον, εἰ δὲ μή, ἔξω τοῦ μυϑεύματος, ὥσπερ Οἰδίπους 

τὸ μὴ εἰδέναι πῶς ὃ Μάιος ἀπέϑωνεν, ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ δράματι, 

ὥσπερ ἐν ᾿Ηλέχτρᾳ οἱ τὰ Πόδια ἀπαγγέλλοντες ἢ ἐν σοῖς 

ὃ ἄφωνος ἐχ Τεγέας εἰς τὴν Ἡυσίαν ἥχων δὰ ΑΘΒΟΌΥ ΜΎΒ08 

Δριπηθηϊηαι6 ΜΥβοσαπι δα ΤΟΙΘρμ πὶ ϑρθοίδσ οὐτῃ Τγγν- 

Ηἰο 5ἰαίαϊς Ὑ ΘΙΟΚον ΤῊ]. Ρ. 562 οὐ ατ. Ττὰρ. Ρ. ὅ9 56. Οἰν. 

Απρ 5 ἔν. 380Κ. ἐχϑυοπώλας .. οὗς ἂν ἐρωτήσῃ τις . . ἔχυ- 

ῴεν ὥσπερ Τήλεφος πρῶτον σιωπῇ. χαὶ διχαίως τοῦτό γε" 

ἅπαντες ἀνδροφόνοι γώρ εἰσιν ἑνὶ λόγῳ, ΔΙΟχὶβ ἦγ. 118 δειπνεῖ 

δ᾽ ἄφωνος Τήλεφος νεύων μόνον πρὸς τοὺς ἐπερωτῶντάς τι. 

Π6 διρυπιοηΐο υἱᾶθ οἰΐδπὶ δὰ 7ήηλεφον. Αἀ Βᾶηο ἴδθυϊδηῃ 

τοΐογί ἔτ. 239 Ὑάρπου, 954 Ὑ ΘΙΟΚου, 919 ὈΓΌΥΒΘΗ. 

119 

ἰὼ Κάϊχε Μόσιαί τ᾽ ἐπιρροαί 

οαπηξ γοῦα ἴάπηι! ΤοΙθρμὶ ἰπἰ το ῥγοϊορὶ Μυβἰδπὶ βαὶυ- 

ἰὰπ5. Ιάθῖὰ ἀἰοὶῦ θὰ ααᾶθ ΒΘαυ ΓΟ Γ. 

Αδβομγα5. Ιαχία χουράς νἱάοίαν ἐγχουράς ΥΟΧ ΠΏ] 6586 δίαμθ 

Ηογπιᾶππα5 βαβρίοαϊαγ χουράδα βυπιπιᾶπι ἔγοηΐθπι, ἴῃ αὐ ΓΟΒΘΟΔΙῚ 

ΟΥΪΠ65 50]θηΐ, 6586 ΔΡΡΕΙἰαΐδπι. 

143 ϑίταῦ. ΧΠῚ ρΡ. 616 ῥεῖ δ᾽ ἐχ τοῦ Τήμνου ποταμὸς Μό- 

σιος ἐμβάλλων εἰς τὸν Κάϊκον ὑπὸ ταῖς πηγαῖς αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ δέ- 

χονταί τινες εἰπεῖν Αἰσχύλον κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν Πυρμιδόσι 

(πιϑιπουίδθ θύγοῦθ ϑίσαθοποπι ἡυρμιδόσι Ῥτο σοῖς 50ΓἸΡ51580 πιὸ- 

παϊξ Ῥδαν) προλόγου νἰὼ .. ἐπιρροαέκ. Νδογοῦ. ϑ8αῖ. Υ͂ 20, 16 

αὐ βέάφηι ζαοϊοπάαπι φωοα εἰἰσίηοϑα δἴπέ... μπΐσεγδα Μρψεῖαθ ατυα, αὐ- 

ἀἰδογὶ ροίοϑὲ ἰοβίϊα Αφϑοϊμία8 νἱὼ .. ἐπιρροαέα. 5000]. ΗϑρΡμδοϑβί. 

Ρ. 110 ἐχτέϑημε καϑαρὸν ἴαμβον τόνδε »ἰὼ .. ἐπιρροαίκ. ΟἿγΓ. 

οἰΐαῃ Ναγ. ΡΙοί. ατάμ. 1,δ΄ ΥἹ νΡ. 618, 1 θα. ΚαρΙ]. 



ΑΕΒΒΟΗΥ͂ΙΙ 

11λ 

ποταμοῦ Καΐχου χαῖρε πρῶτος ὀργεών, 

εὐχαῖς δὲ σῴζοις δεσπότας παὶιωνέαις. 

115 

θἷος 

ΝΕΑΝΙΣ ΚΟΙ. 

6 δας ἰοἰγαϊορίαδθ Πγουγσθαθ ἴδθυϊα ἰογίϊδ γἱὰθ δὰ 

Βαββαγᾶβ. δΝεανίσχωυς ἰπ 6 ]]οσὶς ὙΥΘΙΟΚΟΙ 5δ,ΎγῸ5 50 γᾶ ἃρΘΠΐοΒ, 

τϑοϊίίαβ αἱ νἱάοίαν Ηδιτηδπη ἰάγθπθβ ΕἸἀ0Π05 τοσθρῦο ΠΟΥ͂Ϊ ἀοὶ 

οὐϊξα βδοῖα Βδοοβίοα οὶ θγδηΐθβ. Αα Νοδηΐβοοβ τ. 8090 Ῥθ- 

ἄπογα ραυΐαῦ Ηριτηδπη, ἔν. 288 Μϑοδηϊάί, (ἔτ. 319, 841, 882, 

ἀ80 Ἠανίυηρ). 

110 

αὔρας ὑποσχίοισιν ἐν φυχτηρίοις 

144 Ῥμοί. ἰοχ. Ρ. 844, 19 οἱ ϑυϊᾶά. ν. ὀργεῶνες" .. ἤδη δὲ 

μεταφέροντες καὶ τοὺς ἱερέας οὕτως καλοῦσιν... ὃ Αἰσχύλος ἐν 

Μυσοῖς τὸν ἱερέα τοῦ Καΐχου προσαγορεύων »ποταμοῦ .. παίω- 

γέαιςε (σώσεις τοὶ δώσεις οἱ δώσοις ϑυϊάδο οοἀΐο05). ΗδγροοΓᾶ- 

ἴοη νυν. ὀργεῶνας .. οἱ μέντοι ποιηταὶ ἔταττον τοὔνομα ἁπλῶς ἐπὶ 

τῶν ἱερέων, ὡς ᾿Αντέμαχός τέ που καὶ Αἰσχύλος ἐν Ἠυσοῖς. 

146 ϑίορμδη. ΒΥΖ. Ρ. 487, ὅ θἷος, πολίχνεον Τεγέας. Αἰϊσχύ- 

λος Μυσοῖς. Ι 

146 Αἰἴδοη. ΧΙ Ρ. 8050 Νίκανδρος δ᾽ ὃ θυατειρηνὸς καλεῖ- 

σϑαί φησι φυχτήρια καὶ τοὺς ἀλσώδεις χαὶ συσχέους τόπους τοὺς 

τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς ἔστιν ἀναφῦξαι. Δἰσχόύλος Νεανέσχοις 

»σαύρας ὑποσχίοισιν (5ῖ. Ἐ;, ὑπηχόοισιν ΑἹ) ἐν φυχτηρίοιςς (φυχτη- 

ρίοισι Α.. 

144 Υ. 2 τιδ] πὶ δεσπότην ἱ. 6. ἀοτηΐπυπι ΤΌ Π|. 

146 αὔρας ὑτο σαῴβρας ὙΙΟΚΘΠΔΘΓ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

117 
ἀρείφατον λῆμα 

118 
ἀφοίβαντον 

119 
᾿θὐχτώπας 

ΝΕΜΕ 4. 

ΟΟΠΠΘΙ ΟΥΑΙ πᾶθο ἴθυ]α ἴῃ Οδίδιοσο (υὉΪ δεμέα 6χ 

Νεανίαι ἰἱ. 6. Νεανίσχοι οογτυρίθμη ρυΐαΐ Ἠδγΐυηρσ, Νέμεα (ΟΥ- 

τσὶ Ὑαρπου). Οὗγ. 5080]. Ῥίπα. ργδοῦ. Νϑπι. ρ. 9 τὰ Δέμεά 

φασιν ἄγεσϑαι ἐπὶ ᾿υφέλτῃ .. ἄλλοι δέ, ὧν ἐστι χαὶ Αἰσχύλος, 
ἐπ’ ᾿Αρχγεμόρῳ τῷ Νεμέας παιδί, Τιζ]Β ᾿σΙΓΓ δὰ τηδίγοπι 

Ατοβοιηοτὶ βροοίαί. Ἐπχ Αρο]]οᾶ. ΠΠ 6, 4 οοἸ]ρῖὶ Ηθυτηδπῃ 

147 Ηδβυοῖ. ἀρείφατον λῆμα" ἰσχυρόν, ἀντὲ ἴἄρει ἐοικός (ἐοι- 
χώς οο4.). «Αἰσχύλος Νεανίσχοις, Ἐΐγπι. Μ.ο Ρ. 189, 20 ἀρείφατος 

ὃ πολεμικὸς .. ἢ ὃ πεφονευμένος, δἀᾶϊ Εἴγπι. ΕἾΟΓ. 6ἀ. ΜΊΠΟΓ 
Ρ. 41: ἔχομεν δὲ τὴν χρῆσιν παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν Νεανέσχοις " καὶ καρ- 
τερικὸς καὶ πολεμικὸς ἀρείφατος. Οἷν. Εππ. 914 τῶν ἀρειφάτων 

.. ἀγώνων. 

148 Ἠδβγοῖ. ἀφοέβατον: ἀχάϑαρτον (ἀναχάϑαρτον οοά.). 

Αἰσχύλος Νεανέσχοις. Οἷτ. Εππι. 281 οὐ προστρόπαιον οὐδ᾽ ἀφοί 

βαντον γέρα. 

149 Ῥμοΐ. Ιοχ. Ρ. 826, 15 Ὀχτώπαν ποταμὸν Αἰσχύλος διαπέ- 

πλευχε (πέπλαχε ΕΥΐοθοὶ, διαπέπλαχε Οοδοί, ἀναπέπλαχε Νδιοὶ) 
Νεανέσχοις. 

141 ἀφοίβαντον ὑτο ἀφοέίβατον ΑἸΡοτγί, ἀφοέβαστον οσυτα Δ᾽ πᾶ 810 

τοαυϊτὶ ΝΌΟΙς. 

149 Ὀχτώπους ΟὐΟ τ υβίὰβ αδιξίηρ. Θ΄]. ΑηΖ. 1890 Ρ. 690. 
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Ορυβα. ΥἹΙ γ. 2055α.. δΓδαΠΙΘη ΠῚ ἴα θυ].6 δὰ ΗΥΡΒΙΡΥ θη 

βρθοίαββθ δᾶπιαὰθ δα 18 πὶ ρου πυἶδδ ἐγ] σἴαπι, 1π αυ8 ἴπ6- 

τς ἰτασοῦϊα Ηγρβίρυ]θ. ὙΙὰ6 βαργᾶ δα ΟδΔΌΪΓΟΒ. 

ΝΗΡΕΙΔΕΣ. 

Ατρυμηθηΐαπι πυΐὰ5 [θα ]δ6 γοὶ Ῥαίτγοοϊ! νοὶ ρούϊαβ ΑΟΒ1Π15 

ἱπϊοσίζατη ἔαΐθβα βυβρίοαϊυγ Βυΐογ. ϑ6α οἷν. βυργα δὰ Νγτ- 

πάοποα. Ηὰς τοΐοσὶ ἦγ. 296 Ὑ θΙοκοσ, (990 Ηδτίυπηρ). 

150 

(Α ΧΟ λεπτὸς δὲ σινδὼν ἀμφιβαλλέσϑω χροΐ 

ἈΟΏΠΠ5. γοῦθὰ δᾶ Ῥαίγοοι! οουρὰβ Ὑϑἰδη τὴ βροοίδηϊζιδ. 

σῖσ. Ηομῃ. δ᾽ 343544., ρῥτδθοῖριθ 5928. 

[51 

{ΧΟ δελφινοφόρον πόντου πεδίον 

διαμειψάμεναι 

ῬαγΒ Ρατοῦϊ Νογοϊἀστη ΟΠΟΤΊ. 

180 Εχοογρία οχ [ἰυτὶβ Ηδγοάϊαπὶ ἰθομηϊοὶ οα. ΑΗΙΠραγὰ 

[“ρ5. 1881 γΡ. 22, 81 σινδών σινδόνος" λέγεται γὰρ καὶ ἀρσενικῶς 

ἐν Νηρεΐσε (νηρήισε 604.) παρ᾽ Αἰσχύλῳ »νλεπτὸς .. χροΐκ. ΟἿγ. 

ΕΉΠΙοΣ Ποαΐβομο [ἐϊογαϊυγζοίαησ 1888 Ρ. 10 84: 

151 860]. Επτ. Ῥιοθη. 209 ἀχάρπιστα δὲ πεδέα τὴν ϑάλασσάν 

φησιν... ὡς .-. Αἰσχύλος Νηρεΐσε" »δελφινηρὸν (δελφίνηρον ῬΔὶ. 848, 

δελφίνορον ΗΤΑ Β) πεδίον πόντου διαμειφάμεναικ. 

161 δελφινοφόρον ΒΆγΠ6Β, δελφινόνομον Νδῦοῖκ, τηδιΐτη δεφινο- 

τρόφον. --- πόνταυ πεδίον Ῥτὸ πεδίον πόντου ΔΙΟΚΘΙΔΘΓ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

152 

ΧΟ.) ἐναροχτάντας δὲ φϑογγ .. - χότος ὑψοῦ 
ΓῚ »; ΄ » ͵ 

τέλος ἀϑανάτων ἀπολείφει 

159 

(ΧΟ χάμαχος εἶσι χάμαχος γλώσσημα διπλάσιον 

151 

ἀϑήρ 

1582 Ηδβγοῖι. ἐναραφόρος" σκχυλοφόρος. »νἐναροχτάντας. .- 

ἀπολέφειςε (ἀπολείψει Μυδβυγυ8). 4 ἰσχύλος ἐν Νηρεΐσιν. οἱ ὑπο- 

μνηματισταὶ παρὰ τὸ »νοὐχ ὁσίη φϑιμένοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσιν (ἐπαδρᾶσιν 

οοἀ.) εὐχετάασϑαιε (Ηοπι. Χ 412), ἵνα ἦ ὁ νοῦς, ὃ δὲ ἐναροκτάντας 

ϑάνατός μοι (ϑάνατον μὴ 604.) ἐπικαυχώμενος τὸ ἐκ τῶν ϑεῶν τέ- 

λος ὑφοῦ ἀπολείψει, τὰ τῶν ἀϑανάτων ὕψη, καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς 
2 ΄ Ω ᾿“- - ΄ 

(ἐνέρους ἘΤΙΘΌ 61) ἦξει. Ἐαιβίαίι. 11. Ρ. 481, 20 ἐχ τοῦ ἐναέρειν 

χαὶ χτεένειν ἐναρυκτάντας ὃ ϑάνατος. 

158 6.0]. Ρὶπᾶά. Νβϑιῃ. ΥἹ 86 δέκρουν γὰρ ὥστε δύο ἀκμὰς 

(αὐγμὰς ἨδγπΙΔηΠ) ἔχειν καὶ μιᾷ βολῇ δισσὰ τὰ τραύματα ἀπερ- 

γάζεσϑαι. καὶ Μἰσχύλος ἐν Νηρεΐσι νκάμαχος . . διπλάσιονα. 

184 Ηρεγοῖι. ἀϑήρ" ἐπιδορατές, μεταφορικῶς. Αἰσχύλος Νη: 

ρεΐσι (νηρεῖ οοἀ.). Ἑβίαϊη. Π. Ρ. 1206, 10 ὅτε δὲ ἀϑὴρ καὶ ἐπι- 

δορατὶς λέγεται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀσταχύων, δηλοῦσιν οἱ πα- 

λαιοί. Απροοά. ΒΕΚΚ. Ρ. 868, 17 λέγεται δὲ χαὶ ἡ ἐπιδορατὶς ἀϑήρ. 

162 ἐναροχτάντας δὲ φϑόνος αὐχαῖς | ἔγχοτος δῴοῦ | τέλος ἀϑα- 

νάτων ἀπολείψει ἥξει τ᾽ ἐχϑρούς ἨδγΙδπη (οἴ. οραϑο. ὙΠ Ρ. 18054ᾳ4.), 

ἂἰ ἃρραγοὶ νϑῦρᾶ χαὲ ἐπὲ τοὺς ἐχυροὺς ἥξει ἱπίογργοίδι!οπ18 οδαβἃ δᾶ- 

ἰθοία 6886θ. Ὑἱάθίυγ ἐναροχτάντας δὰ φϑόγγους τοῖίογτ! ἀθΌΘΓΟ. 

168 εἶσιν χάμαχος γλώσσημα διπλοῦν Βοίμθ, χάμαχυς δ᾽ εἶσιν 

γλώσσημα διπλοῦν (πἰδὶ διχροῦν, αἵ, ἃ 40 ᾶθ6 βυμηρίδ 6880 ἀἸϊοῖς βο8ο- 

Ἰἰαβίθβ, 1μβομθ8 ἰῃ ρᾶγνδ 186 διχρόος ἄρδις ροβαϊξ, Υ͂. 100. δα ῬὨγγη. 

Ρ. 233) Ηδυτηδηη (δίχρουν 280008). --- ἑεὲς ὑγῸὸ εἶσιν Ἠρὶμηβοοίμ, ϑογῖ- 

θοπᾶαπι ΒυΒΡΊοΟΥ χάμαχος δ᾽ ἱεὶς γλωχῖνα δίχρουν. 
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Ν10 ΒΗ. 

6 τὐὐίμο εἴν. Ηγρίῃ. ἔγ. 9, Ἀρο]Ἱοά. ΠῚ ὅ, 6, 50})0]. 

Ηοπι. 2 602, Ον. Μοί. ΥἹ 14654ᾳ4ᾳ. Ἠ6 ΔΥσαμηθηΐο Υἱὰθ Ηρτ- 

ΠΔΠΠ ΟΡυ86. ΠῚ Ρ. 37544., ααἱ Προ οἴδποῖϊ: γΑαυρυπηθη 1 

ἐταροράϊδο, υὐ νἱάθία, ἴῃ 60 γοΥβα θα, αὖ ρΡοβία Δ ΡΓῸ- 

Ρἰπααὶ διηϊοίψαθ οοηϑο τὶ ΝΊΟὈπὶ ἃίαιιθ ἃ ἀπ }}]0 Δ ΌΒ ΓΔΠΘΓΘ 

ἐγαβίτα οοπαίϊ οβϑβθηΐ, 11ὰ, οὰπῃ ταρίο ἰδηάθιῃ 5116 η010 ἱπίαυ]- 

ἰαΐοπι ἀδογαπι ἱπουβαββοί, νοοδηΐθ ἀθ0 ἴῃ ΒΙΡυ απ ΔΟϊγοῖ, ἀ6- 

δἰΐζαπι ἴα 5. βοϊαίατας. Αὐ αυὰθ Ηδγηδηη (6 οχίθι ΓΔ Ὀ.]86 

εχ Πίοσ. 1.. ΥΠ 28 ἐτελεύτα δὲ (5εἷ}. Ζθπὸ ΡἈ]ΟΒΟΡ 8) οὕ- 

τως ἐχ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπταισε χαὶ τὸν δάχτυλον 

περιέρρηξε᾽ παίσας δὲ τὴν γῆν τῇ χειρὶ φησὶ τὸ ἐχ τῆς 

Νιόβης" »ἔρχομαι, τέ μ᾽ αὔεις« ; ΘΟμΙΘΕἸξ, θἃ γοίαϊδηῦαγ Ι000 

Μδοποηΐβ ἂἃρυὰ Αἰμοη. ΥἼΠ Ρ. 8410 Ὡ]]αΐο: ὁ Τιμοϑέου Χάρων 

σχολάζειν οὐχ ἐᾷ οὖχ τῆς Διόβης, χωρεῖν δὲ πορϑμίδ᾽ ἀνα- 

βοᾷ, καλεῖ δὲ μοῖρα νύχιος ἀπαθ οΟρποβοί(αγ, 116 ὙουὉδ ΟΧ 

Τιπιοίμοὶ ἀἰξηγταμηθο ΝΊοΌα βαπιρία 6556. Ῥγδθίθυθα γἱὰθ ἀθ 

ἀγσυμηθηίο ΕὙΙ ΖΒ ἀθ Αθβοῖ. ΝΙΟΌΘ 1836, ΟἿ  Βυγηθ βίου 

ἀ6 ἴαθυϊα 4086 ἀ6 Νίοθθ δἰυβαιθ 1106 υ]8β δρὶί. 1836 (Ρ. 44-- 

63 ἀ6 Αδβοῖ. ΝΟ 6). Α 56 80}} Τοίνα, 1 Ρ. ὅ04544., ὙΘΙΟΚΟΥ 

Τα]. ν. 341544.. Ναομίγαρ Ρ. 1455α. (φαΐ αθυ]ὰ5 Τροφοί, 

Νιόβη. Προπομποί ΟΠ ΠΡ), ΒΟ Πο]. Νίορα Εγίαγὶ 1868, 

ῬγΘ Ποῦ ατ. Νυί. ΠΟ ν. 8803544., ΟΒ δίαγκ ΝΙΟΌΘ υπὰ αἷθ 

ΝΙΟ ΙάΘη 1868 νΡ. 8566. 

ΦρΔΘπδ6 Ἰοοαμῃ ἴῃ Πγαϊα 6556 ραΐαῦ Ηδγπηᾶππ, ὩΤΉΘΌΙ8 

Ὑ͵ΟΙΟΚου: ΤἼΘθὶβ Θαπι 6586, ἴῃ απᾶπι ἈΓΌΘπὶ Ταπίδ! 18 6Χ [γα ]ἃ 

γϑηουϊξ, οπουαπὶ δαΐθπὶ 6Χ ΥἹΓΡΊ ΠῚ θῈ8 ΔΙ Ιοηϊσθηΐβ ἰ. 6. [Υ0 115 

οοπβίαγο, οχ ἵγ. 155 οὐ 156 οἰδοϊςαγ. ΟἿ. 860801. Ηοιμῃ. ὦ υ02 

(Εὐδίαἰ. Π. ν. 1861, 22) ἢ δὲ συμφορὰ αὐτῆς (8611. Λιύβης), 

ὡς μέν τινες ἐν Μυδίᾳ, ὡς δὲ ἔνιοι ἐν θήβαις. Σοφοχλῆς 

(δὲ) τυὺς μὲν παῖδας ἐν θήβαις ἀπολέσϑαι, νοστῆσαι (δὲ 

αὐτὴν εἰς 4Δυδίαν. ὙΘῃΐδθ6. δαΐοπι ΥἹΓΡΊΠΘΒ γἱἀθηΐγ ΤἼΘΌΔ5, 

δὶ ΑἸπρῃΐοη ο88 8] οααϊδαν ἔτ. 155, δὰ σοπβοϊαπάδπη ΝΊΟΔΠῚ 

παπέϊο ἀ6 ΠΟοτογαχα πθο6 8]]ᾶΐο. Π6 πυπιοτο ΝΟ Ι ἀᾶγαπι. ΟΥ̓. 
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5080]. ΕὰῚ. Ῥῆορῃ. 159 περὶ δὲ τοῦ πλήύϑους τῶν Νιοβιδῶν 

αὐτός φησιν ὺριπίδης ἐν Ἀρεσφόντῃ γχαὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς 

τέχνα Νιόβης ((. ϑεοῦ) ϑανόντα Λοξίου τοξεύμασινκ. ὁμοίως 

χαὶ Αἰσχύλος ἐν Νιόβῃ καὶ ᾿ριστοφάνης ἐν δράμασιν ἢ Νιόβῳ 

(δράμασιν νιόβης γ6] δράματι νιόβης ἸΪΌΥΙ, οοΥτ. ὈΙπαοΥΙ). 

Τῃ ΡΓΐοΥο Ῥᾶγίθ ἀγδιηδίϊβ οβίθηϊαγ ΝΊΟθα γοαΐα βθρυϊοο 

Πθοτοστη δἀβίἀθηβ οὐ 8] 0155] τητπὶ 5:16 η}π1Π0 ΠΟΠΗΙΠα ΔΙ 618- 

Ἰαϊΐομθ ἱπίουροη5. Οἷγ. ἔτ. 158 οἱ Ασϊβίορῃ. Ἄδηῃ. 911 

πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν χαδῖσεν ἐγχαλύψας, ᾿Αχιλλέα 

τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δειχνύς, πρόσχημα τῆς τρα- 

γῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί, υἱί. Ἀρβοθ, (βαργὰ Ρ. 467) 

διὰ τὸ πλεονάζειν τῷ βάρει τῶν προσώπων χωμῳδεῖται παρ᾽ 

Ἀριστοφάνει" ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβῃ (Νιόβη, ἕως τρίτου μέρους 

ἐπιχαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν παίδων οὐδὲν φϑέγγεται ἐγχεχα- 

λυμμένη, 50}01. Ἀρβομ. ῬγΌπι. 452 σιωπῶσι γὰρ παρὰ ποιηταῖς 

τὰ πρόσωπα ἢ δι᾽ αὐϑάδειαν ὡς ᾿Αχιλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σο- 

φοχλέους (Αἰσχύλου Μεοπαρὶ8) ἢ διὰ συμφορὰν ὡς ἣ Δδιόβη 

παρ᾽ Αἰϊσγύλῳ, Ἐπδίδίῃ. 1]. Ρ. 1843, 62 ὁ Σικυώνιος Τιμάνϑης 

τὴν ἐν Αὐλίδι γράφων σφαγὴν τῆς ᾿Ιφηενείας ἐχάώλυψε τὸν 
᾿Αραμέμνονα, ὅπερ χαὶ Αἰσχύλος μιμησάμενος τήν τε Νιόβην 

χαὶ ἄλλα πρόσωπα ὁμοίως ἐσχημάτισε. 

Ατβίοί. Ῥορί. 6. 18 Ρ. 1456 ἃ 17 γρὴ δὲ .. μὴ ποιεῖν 
ἐποποιιχὸν σύστημα τραγῳδίαν .. ἐχεῖ μὲν γὰρ διὰ τὸ μῆχος 

λαμβάνει τὰ μέρῃ τὸ πρέπον μέγεϑος, ἐν δὲ τοῖς δράμασι 
πολὺ παρὰ τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. σημεῖον δέ" ὅσοι Πέρσιν 
Ἰλίου ὅλην ἐποίησαν χαὶ μὴ χατὰ μέρος ὥσπερ ἔὐριπέθης 

Νιόβην χαὶ μὴ ὥσπερ. Αἰσχύλος (111 νοῦθα Λιόβην.. Αἰσχύλος 

ΘΧΡαΠΡοπ, ΔΠ1 ἢ Διόβην, 411} ἢ Θηβαΐδα, 811 ἀἐ]Θ 8. νου 15 
χαὶ μὴ ὥσπερ Ἡϊσχύλος 5ογϊθαπί Ἐχάβην, "οἴγ. ἩΘΥΤΩΔΠη ὈΡΈΌΒΟ. 

ὙΠῚ Ὁ. 1825α4., βου θοπάππι Υἱδοίαγ: ὥσπερ 'Εὐριπίδης Ἔχἄ- 
βην ἢ Θηβαΐδα ὅλην χαὶ μὴ ὥσπερ «Αἰσχύλος Νιόβην), ἢ ἐχ- 
πίπτουσιν ἢ χαχῶς ἀγωνίζονται. --- ΑΥὙΙΒίΟΡΗ. ΒΡ. 819 χἂᾶν 

θἴαγρος εἰσέλϑῃ φεύγων, οὐχ ἀποφεύγει, πρὶν “ἂν ἡμῖν “ἐχ “τῆς 

Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιν, 5680]. ὅτι ᾿“τραγιχὸς ὑποχριτὴς ὃ «θἴαγρος 
εἴρηται πρότερον... ἐχ τῆς ΔΝιόβης δέ" χαὶ γὰρ ὑπεχρίϑηῃ τὴν 
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Νιόβην ἢ Σοφοχλέους ἢ Αἰσχύλου. ΑΘΒΟΠγ Ια ΤΟΒΡΙΟΙ Ραΐδί 

Ηρττηδπη, ϑορῃοοΙοπὶ ΝΌΟΚ. ᾿ 

Ῥμοΐ. 16χ. Ρ. 801, 15. νοβαχχίζειν (νιβατίζειν ΕὙΘΌΘΙ ΕἹ. 

Ηδβυοῖ. 5]. νιβατισμός οἷ Αἴδοη. ΧΙΥ͂ ρ. 629)" τὸ ὀρχούμε- 

νον τοῖς δαχτύλοις ἐπιψοφεῖν᾽ σεισμὸς Νιόβη αὰὸ Ρογπραΐ 1η- 

οοτίαπι (Δἐσχύλος Νιόβῃ οὑτὴ ΒΟ Κοηΐο ΝΑΘΙ). ὩΣ Ῥ]αί. 

Οοπ50]. 84 ΑΡ0]]. 6. 28 ν. 1160 εἰ γοῦν ἣ Διόβη κατὰ τοὺς 

μύϑους πρόχειρον εἶχε τὴν ὑπόληψιν ταύτην ὅτι χαὶ ἣ 

ϑαλέϑοντι βίῳ 

βλάσταις τε τέχνων βριϑομένα 

γλυχερὸν φάος ὁρῶσα 

΄ ἢχ ἂν οὕτως ἐδυσχέ, ἡ τὸ ζῆν ἐϑέλειν 
τελευτήσει, οὐχ ἂν οὕτως ἐδυσχέραινεν ὡς χαὶ τὸ ζῆν ἐὖ 

ἐχλιπεῖν διὰ τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶς χαι τοὺς δεοὺς ἐπιχα- 

λεῖν ἀνάρπαστον αὐτὴν γενέσϑαι πρὸς ἀπώλειαν τὴν χαλεπω- 

τάτην. δίοΥβαβ ἰβἴ08; ἴῃ αυΐθυ5 ϑάλλοντι οὗ γλυχερὸν εἶσο- 

ρῶσα φάος οοηϊοῖΐ Ναυοκ, ὙΥγυ θη 80} δῦ ΟΧ ΑΘΒΟΒΥ δαῦ ΟΧ 

ΘΟΡΒΟΟΙ 5 ΝΊΟθα δῦ οΧ ἘΣ ΡΙ 415. γ6] αἰΐαβ ροθῖδθ Ιοοο 501} }- 

05 6886 βυβρίοδίαβ δϑί, δὺ Αρβοῦγο δὐϊυσϊοαΐ ΗΘ ΗΔ ΠΗ, Ιγ- 

τῖοο φοοίδθ ἰτϊθυϊὶ ΒΕΓΡΚ. -- Ἐταρτηθηϊα πη ΔΙ1ΟᾺ1Ὲ5 ΝΙΟΌδΘ 

7 ’ ’ 

λεπτοσπαϑήτων χλανιδέων ἐρείπιοις 
Ν ΄ Ἃ Υ͂ 

ϑάλπουσα χαὶ φύγουσα καὶ πόνῳ πόνον 
ΠῚ ᾽ 

» δ ΄ 

ἐχ νυχτὸς ἀλλάσσυυσα τὸν μεϑ΄ ἡμέραν 

οοηβογσγανὶς ΡΙαΐ. αὐδοϑβί. οοην. ΥἹ 0, Φ . 6910 2 τραγιχὴ 

τροφὸς ἐχείνη τὰ τῆς Νιόβης τέχνα τιϑηνεῖται γλεπτοσπαϑήτων 

ες Φύχουσας οἷ ἀθ 8Π). ΡΓῸ]. ς. 4 Ρ. 4968 μηδὲν ἡδὺ ϑῆρπου. 

μένη μηδὲ χρήσιμον, ἀλλ᾽ ἐπιπόνως χαὶ ταλαιπώρως ἀποδεχο- 

μένῃ τῶν σπαργάνων γἐρειπίοις ϑάλπουσα εν χαϑ (μεῦ 0ο- 

θοῦ) ἡμέρανς. Ηώοϑβ ὙΘΙΒῸΒ ΟΧ ΘΟΡΒΟΟΙ 5. ΝΙΟθἃ τορο [08 6886 

φγοῦανὶς ΑΘ ΚΟΠΔΘΥ ἴῃ Ρμᾶὶ. Ρρ. Χ. -- (λὰ Νίοθθῃ τοίοσί 

ἔτ. 3854, 8359, 399 Ηατγίυῃρ, 418 Βαγτηθβίθυ). 

ΕΑΒΌΓΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

150 
Ἴστρος τοιαύτας παρϑένους ἐξεύχεται 

τρέφειν ὅ δ᾽ ἁγνὴς Φᾶσις 

Ποία δος ἀθ οἴοτο Υἱγσίπατη, Δ0 ΑἸηρῃΐοπθ υἱὐ νἱάθη- 

{υ7. Οἷν. Βυρρ!. 281. 

150. 151 

(ΤΑΝΤ.) σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδόν, 

Βερέχυντα γῶρον, ἔνϑ᾽ ᾿Αδραστείας ἕδος 

156 ΟΠοοσοῦ. Εχοσ. ἰπ Ηρ μδοβί. ΕΠΟΠΪΓ. Ρ. 41, 10 (6. Ηοοῖ- 

ΞΟΠ ΘΙ Πη ἴῃ Απροᾶ. γὰγ. ΟὟ. τηυ5. πη. στδηητη. δα. 5 παἀθηηαπά. 

1886) ἰστέον δὲ ὅτε οὐχ οὕτως ἔχει πᾶσα ἣ χρῆσις κατὰ τὸ τέλος, 

ἀλλὰ Ἴστρος... Φᾶσιςκ. Ἡθρμδοβί. Ρ. Τ (οβίθηθῃβ ἀρ ΠΟ ρΊΠι 

οἰΐαπι ἴῃ πιϑᾶϊα γοθθ δηΐθ γοοϑ] 6 πὶ ΘΟΥΤΙρΡὶ ΡΟ586) Αἰσχύλος ἐν Νιόβῃ 

ξἼστρος . . παρϑένους (οἶστρος τοιαύτης παρϑένου ἀφίοτοΥΕ5 1101) 

λοχεύεταιςκ. Ῥγϊδοίδηπ [ηδ8. 1 62 γΟΪ. Ι νη. 838, 17 ο6 φιοηιο ἑάδηι 

ραϊίξιν' (αὐ οοΥγὶρΡίαίαΓ) αριά Οταθοοβ. «Αφδβολψίε Ἴστρος . . παρ- 

ϑένους λοχεύεται«. Ἐπ Δ6Π) γΘΓΒΙΠΊ δογιηΐ ΟΠη5850 ροθίδθ οἱ ἴδ- 

Βυϊα6 ποιηΐπο Επβίδί. Οἄ. Ρ. 1665. 88, υδὶ παρϑένους μνηστεύεται, 

σΥΔΠΠ Δ ΐο5 ἴῃ ΘΧΟΟΥΡ Ϊ8Β ροϑί Ῥυΐβο. [πβὲ. 1. Υ͂ ρα. Ηοτίζ νὸ}]. 1 

Ρ. 192, υδὶ οἶστρος τοιάσδε παρϑένους λοχεύεται, ἴῃ 5680]. Τ Ζοῖζδθ 

δα βρῇ. Ο.Β. 1264, ἰῃ 5010]. ὅ0}}!. νο]. 11 οἂ. Ὀἰπάοτῇ Ρ. 46, Ὁ] 

παρϑένους λόχεται. 

166. 167 ϑίγαδο ΧΠ Ρ. ὅ80 λέγεται δέ τινα φῦλα Φρύγια 

οὐδαμοῦ δεικνύμενα ὥσπερ οἱ Βερέκυντες. καὶ ᾿ἀλχμὰν λέγει » Φρύ- 

γιον ηὔλησε μέλος τὸ Κερβήσιονε. καὶ βόϑυνός τις λέγεται Κερ- 

βήσιος ἔχων ὀλεϑρίους ἀποφοράς" ἀλλ᾽ οὗτός γε δείκνυται, οἵ δ᾽ 

ἄνϑρωποι αὐκέϑ᾽ οὕτω λέγονται. Αἰσχύλος δὲ συγχεῖ ἐν τῇ Νιό- 

βη᾽ φησὶ γὰρ ἐκείνη μνησϑήσεται (μνησϑήσεσϑαι ΟΔ880}.) τῶν περὶ 

Τάνταλον »οἷς ἐν ᾿Ιδαίῳ πάγῳ Διὸς πατρῴου βωμός ἐστια (ἴ. 162, 
ο 5. οἱ 8) χαὶ πάλιν »Σέπυλον ᾿Ιδαίαν ἀνὰ γϑόνας (ἔν. 108), καὶ ὃ 

166 Υ͂. 8 Ἴδη Ῥ»τὸ Ἴδης ΟΑβδιθοπαβ. --- Υ. 4 βρέμουσι Ῥγτὸ ἕρπουσι 

Οδϑδυθοπαβ. πρέπουσα Ὑ ΘΔ, πρέπουσι Η1, ΑἸγοΠ5. --- ἐρέχϑεται 

Ρϑυν, ἐπιρροϑεῖ ΘοοΙ 2. πᾶν τ᾽ Ἐρέχϑειον πέδον Μοίποκο (ΥἹπά. 

ϑέΓΔ Ὁ. Ρ. 19854ᾳ.. Ἐοτί. πᾶν δ᾽ ὀρεχϑεῖται πέδον. 



ἈἙΒΟΗΥΙΙ 

Ἴδη τε μυχηϑμοῖσι χαὶ βρυχήμασιν 

βρέμουσι μήλων, πᾶν δ᾽ ἐρέχϑει πέδον. 

ἌἝ ἊἝ ᾿ ει ἡ - 

οὑμὸς δὲ πότμος οὐρανῷ χυρῶν ἄνω 

ἔραζε πίπτει χαέ με προσφωνεῖ τάδε" 

γίγνωσχε τἀνϑρώπεια μὴ σέβειν ἄγαν. 

158 

ἐφημένη 
ἤ ᾿ "- -“ ἔ 

τάφον τέχνοις ἐπῶζε τοῖς τεδνηχόσιν 

159 

υ.. ϑεὸς μὲν αἰτέαν φύει βροτοῖς, 

ὅταν χαχῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. 

Τάνταλος λέγει νσπείρω .. Ἴδης τε. . ἕρπουσι μήλων, πᾶν δ᾽ ἐρέχ- 

ϑει (εἰς ΟΟΙΓΥΥ͂, ἐρέχϑεον Ὦ ἢ ὃ) πέδονκ. ΡΙαΐ. ἀθ εχ. ὃ. 10 

Ρ. 6085 Α τέ γὰρ ἣ πλατεῖα χώρα πρὸς τὸν ἄλυπον βίον; οὐκ ἀκούεις 

τοῦ Ταντάλου λέγοντος ἐν τῇ τραγῳδέᾳ »νσπεώω .. χῶρονε, εἶτα 

μετ᾽ ὀλέγον λέγοντος »ϑυμὸς δέ ποϑ᾽ ἁμὸς οὐρανῷ. . ἄγανε. ΡΙαϊ. 

ΟΠ ῬΓΪΠΟΙΡ. 6856 ΡΒ οβορβαπάσπι 6. ὃ Ρ. 8 Β οπιῖββο ροοίδθ οἵ 

Δ. ποπιῖπθ »σπεέρω. . χῶρονε. ' 

1588 Ἠδρβγοῖ. ἐπώζειν᾽ ἐπικαϑῆσϑαι τοῖς ᾧοῖς. Αἰσχύλος 

Νιόβῃ μεταφορικῶς νἐφιμένη (ἐφημένη Μαυβυγιδ) .. ἔπωζε... τεῦ- 

χκόσινε. 

ἢ 169 ῬΙαὶ. ἘεὶρΡ. Π Ρ. 8804 (ἀπάθαμθ Ἐπ50Ὁ. Ργ. Ἐν. ΧΠΠ 

Ρ- 6480) οὐδ᾽ αὖ, ὡς Αἰσχύλος λέγει, ἐατέον ἀχούειν τοὺς νέους 

ὅτι νϑεὸς .. ϑέλῃε, ἀλλ᾽ ἐάν τις ποιῇ ἐν οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα 

151 Ὑ.1 οὐμὸς δὲ πότμος ὕτῸ ϑυμὸς δέ ποϑ᾽ ἁμὸς ῬόγΒΟΙ. -- 

Ρχοὸ οὐρανῷ χυρῶν ἄνω ΑΘΞοΒγ απ οὐρανῷ χρίμπτων ἄνω ἀράϊ580 Ραυίΐο. 

168 Ηοβγϑμ ἐπίοτρ γί ΌΠΌ τὴ γοῦδὶ ἐπώζειν ἴΔΙ58πι 6856 τηοηυΐ 

Ῥαυπ ἐπώζειν αὖ ἱπιούϊοσίίοπο ὥ ἀθάμποθπβ. Οἴγ. ὥγμός οἱ ὄζεις Ἔϊυπι. 

194, ἐπῷξε οἱ. γοτῦο δυσοίζω Μαυοῖ (εἶτ. Βοτκ Ἥστ. ΧΎΠΙ ν". 487), 

ἔπωζε, ἱπιροτδίναπι 6586 ὙΔ[Β, Ἠροττηᾶπη. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

[00 

χαὶ δόμους ᾿Ἀμφίονος 
χαταιϑαλώσω πυρφόροισιν ζἀστραπαῖςν. 

᾿ - ᾿ εἰ. 3 , ᾿.», μόνος ϑεῶν γὰρ θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ 
» » ΄ ἣΝ ’ »ν 

οὐδ᾽ ἄν τι ϑύων οὐδ᾽ ἐπισπένδων ἄνοις, 

οὐδ᾽ ἔστι βωμὸς οὐδὲ παιανέζεται" 
μόνου δὲ Πειϑὼ δαιμόνων ἀποστατεῖ. 

ἔνεστι, τὰ τῆς Νιόβης πάϑη κτέ. Οπιΐδβθο ροοίδθ οὖ ἔδθι]86. Ποιηΐῃ 9 

αἴοταης ἔγαρτησηίαπι) Ρ]αΐ. ἀθ δυάϊθηά. ροοί. ὁ. 17 Ρ. 17 Β, ἀ6 Θοπ» 

πὰ. 856Πηΐ. 6. 14 Ρ. 1066 Εὶ οἱ δίου. ΕἾοΥ. ΠῚ 1. 

160 Ατ᾽βίορῃ. ἀν. 1247 ἄρ᾽ οἷσϑ᾽ ὅτε Ζεὺς εἴ με λυπήσει 
πέρα μέλαϑρα μὲν αὐτοῦ »χαὶ δόμους .. πυρφόροισιν αἰετοῖξςε, 

80:0]. χαὲ δόμους ᾿ἀμφίονος] ἐκ Νιόβης Αϊσχύλου. ἐξέρριπται (ἐνέρ- 
ραπται ἨρΙΔΠΠη)ὴ δὲ τὸ Ἀμφίονος (δὲ τ᾽ ἀμφίονος οοἃ.) ἐκ μονῳ- 
δίας (παρῳδίας Ἠογπδηη). Ὑογθᾶ ἄρ᾽ οἷσϑ᾽ ὅτι Ζεύς εχ ϑορῇ. 

Απί. ν. 2 βυπιρία βαηί. 

161 ϑ5[οὉ. ΕἾΟΥ. 118, 1 Αἰσχύλου Νιόβης (Θοίοσαπι οχμ θεοὶ 
5, ὁπ]. ΜΑ) »μόνος .. ἐρᾷ, οὔτ᾽ ἄν... οὔτ᾽ ἐπισπένδων ναοῖς, οὐ 
βωμός ἐστιν οὐδὲ παιωνέζεται.. ἀποστατεῖκ. 8680]. Ηοπι. 1 1568 
(Επβίαι. Π. ρΡ. 114, 8) ἐν οὐδεμιᾷ πόλει Ἅιδου βωμός ἐστιν. Αἰσχύ- 
λος φησίν νμόνος .. ἐρᾷ, οὐδ᾽ ἄν... οὐδ᾽ ἐπισπένδων λάβοις οὐδ᾽ 

ἔστε βωμὸς οὐδὲ παιωνέζεταιε. ὙοΥΒαπι ΡΥἰπιαπὶ δὔοτί Αὐ᾽βίορῆ. 

ἤδη. 1392. υδὶ 560}0]. τοῦ. (δὰ γν. 1386) τὸ δ᾽ ἑξῆς ἐχ Μιόβης 

Αϊσχύλου, οἱ 5'π6 ἴα. ποπὶ. 5680]. ὅορῇ. ἘΠ. 189 (υμόνος γὰρ 
ϑεῶν... ἐρᾷα) οἱ ϑυϊά. ν. ϑανατῶν, γν. μόνος ϑεῶν (»μόνος ϑεῶν 

1600 Υ͂. 2 αἰετοῖς αὐ ὁΧ οοπϊοὶ ρᾶγοῦϊδ ρῥτγοϊθοίαχα δϊθοὶ οἱ ἀστρα- 

παῖς ΒρΡρ]ονὶ. --- σ γαπι ῥσίπιᾶ ρουβομᾶ χαταιϑαλώσω 5βοτγδπᾶδ 8}. χα- 
ταιϑαλώσεις τΟροποπάυχῃ 510, ῬΔΙαπιὶ ᾿Ιααθί. 

161 Υ͂. 2 ἄνοις ὑτὸ ναοῖς (λάβοις) οῦγθο. Οἷτ. Αποοᾶ. Βοκκ. 

Ρ. 406, 9 ἄνοις ἀντὲ τοῦ ἀνύοις. Φρύνιχος. --- Υ͂. ὃ παιανέζεται Ῥτὸ 
παιωνέζεται Ὠϊἰπαοχῇ. 

ἈΣΒΟΒΎ]υΞ εἀ. ΝΥ εοΚΙ εἶπ. : 86 



ΑἘΒΟΗΥΠΙῚ 

102. 10Ὁ 

({Ν108.} 
οἱ ϑεῶν ἀγχίσποροι 

οἱ Ζηνὸς ἐγγύς, ὧν χατ᾽ ᾿Ιδαῖον πάγον 

Διὸς πατρῴου βωμός ἐστ᾽ ἐν αἰϑέρι 

χοὔπω σφιν ἐξίτηλον αἷαα δαιμόνων. 

κ Ἀ ω Ὗ Τ - 

᾿ ᾿ ᾿ Σίπυλον ᾿Ιδαίαν ἀνὰ 

χϑό να 

101 

ῬΗΙοβίγ. νυ. ΑΡΟ]]. ΕΥ̓͂ 16 ἀλλὰ σύ, ἔφη, Ἀπολλώνιε, σοφοῖς γὰρ 

πρὸς σοφοὺς ἐπιτήδεια, Ὁ] Μογο] 8 »ΒΘΠΔΥΙΙΒ ἰδ ὈΪΟῸΒ ᾿ ὙΒΡΝ. 

Νίοῦα, σοφοῖς ἐστι γὰρ πρὸς σοφοὺς ἐπιτήδεια. Ῥγαθηίθυϑ8 αἴῇ- 

εἶα ἰπίου 56 Ῥίθγδαῦθα. Ουδθ ὑπ668 ΒΌ ΠΏ Ρ 56 ΥΙ Ἰρποίαπι. Ηΐπο {{1- 

ϑάνατος . . ἐρᾷε). Υ. πάγχοινος (μόνος ϑεῶν γε... ἐρᾷε), 5[π0 

Ροοίδθ οὐ ἴδ. ποι. 560]. Επτ. ΑΙο. δὅ (μόνος γὰρ ϑεῶν .. ἐρᾷ, 

ϑεῶν γὰρ ϑεῶν Δ, μόνος γὰρ ϑεῶν Β). Ηυς ἰοτγίαββθ ϑρθοΐαϊ 

Ἐπδίαίῃ. ἀθ οἀρίϊν. ΤΠ6558]. Ρ. 504 οἃ. ΒΟΠη. μακαρίζοντες -. 

τὸν θάνατον κατὰ τοὺς ἀπὸ ]δεέρων, παρ᾽ οἷς ὃ “Διδης ἔχτετέ. 

μῆητο, εἰ μὴ μηδεμίαν χάριν οἷδε ϑάνατος κατὰ τὸν ΕΊΣ, ὺ 

162 ΡΙαί. Βεὶρ. ΠῚ Ρ. 391 πᾶς γὰρ ἑαυτῷ συγγνώμην ἕξει 

χαχῷ ὄντι πεισϑεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσί τε καὶ ἔπραττον »οἷ 

ϑεῶν... δαιμόνωνκ. ἘΠ ΑΘΒΟΙΣΙ Νίοθα ν. 2534. οἷς ἐν Ἰδαίῳ πά- 

γῳ... βωμός ἐστι αἴοτέ βίσαθο (νἱᾶὰθ ἴγ. 158). Οἵτ. [πιοΐδῃ. θΧΟ. 

Ῥοτποϑίι. 18 νοὶ]. ΠῚ Ρ. ὅ01 τῶν φυχῶν ὅσαι Ζηνὸς ἐγγὺς και ϑεῶν 

ἀγχίσποροι, φησὶν ὃ τραγικός. ὕοοοπι ἀγχέσποροι Ργδοίογθᾶ ἐμὰ 

εἰαηΐ Ῥμοῖ. 16χ. Ρ. 6, 1 5ῖνσθ ἀπθοᾶ. ΒῈΚΕ. Ρ. 882, 25 ἀγχέίσποροι 

ἐγγὺς γένους ὄντες, ῬΊΠΟ Τυᾶ. νοὶ]. ΠΡ. 124 οὐ Ρ. 888, ϑ'υῃθβιυβ 

Ὀίοπ. Ρ. δ10, Ῥαπιαβοῖυβ ἴῃ Ῥμοί. ΒΙΌ]. Ρ. 880 Ὁ 19, Ρ. 850 ἃ 9), 

Ρ. 3888 ἃ 160, ϑυϊά. ν. ἀγχέσπορος οἱ πολυήκοος., Ἐϊαβίδίῃ. Ορυβο. 

Ρ. 361, 21. 
168 Υἱάθ ἔν. 158. 

1603. Σίπυλον Ἰδαίαν γϑόνα Βοίμο6. 

ΕΑΒΌΓΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΈΝΤΑ. ὅδ 

θυϊ ΑΘΒο,γ]ο ὡς σοφοῖσι πρὸς σοφοὺς | ἔστε χηδεία Βοττηδηη 
ΟΡυβ0. ΠῚ γΡ. 49θ.0 Αἴᾳιθ χηδεέα 6οχ Αθβοῦν]ο ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΑΓ ἰῃ 

Απροᾶ. Βαγοοο. ἴῃ Μαβ. ΡὨΪ]Ο]. Οδμπίδογ. ΠῚ Ρ. 114 χηδεία ἣ ἐπι- 
γάμβρευσις παρ᾽ Αἰσχύλῳ. 

10 
ἡμορίς 

Ι00 
χάχαλα 

01 
χραταίλεως (Ὁ) 

ΠΝ ΤΡΙΜΑ 

5080]. Εππη. 26 νῦν φησὶν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ χατὰ 
Πενϑέα, ἐν δὲ ταῖς Ξαντρέαις ἐν Κιϑαιρῶνε. ἘΠΪΙΉΒΙΘΥ (δα δΓ- 
σαπη. ΒΔΟΟΒΔΥατη ΕΠ] 15) τοίου δα ΑΘβοῦν}} Χϑηΐαβ ῬΏ]]ο- 

Β.1. Πηδρ. 118 χαὶ ἦδε σοι ἣ ἐλάτη χαμαὶ γυναιχῶν ἔργον ἐχ 
Διονύσου μέγα (ἰγϊπιθίτιπη γαμαὲ γυναιχῶν ἐχ Διωνύσου μέγα 

ΔΘΏΟΥΪΒΒ6. 510] νἱάθίαῦ Μ Ομ Ζο ίβοῦτ. ἢ. ΑἸτοσίνν. 1886 

Ρ. 364), πέπτωχε δὲ τὸν Πενϑέα ἀποσεισαμένῃ ταῖς βάχχαις 

ἐν εἴδει λέοντος, αἷ δὲ χαὶ ξαίνουσι τὸ ϑήραμα, μήτηρ ἐκείνῃ 

(Η- ἐχεένου) χαὶ ἀδελφαὶ μητρός, αὲ μὲν ἀπορρηγνῦσαι τὰς 

χεῖρας, ἣ δὲ ἐπισπῶσα τὸν ᾿υἱὸν τῆς χαίτης οἵ ξαντρίας ἰη- 

[6] στὶς ἀϊδοορίγίοοβ. (Ρϑη[ 61). Οὐ. βαργὰ δὰ Βδρομδβ. 

Αἱ οχ τϑοΐβ ΜυβρυαΥ ἱπίουρεθίδ9η6 ξάντριαι Βα ηΐ γ1η- 

ἸΙουοα Ἰαπἰῆοαθς οἱ Ξαντρίας ΒοΘΟΚΙ. ατ. ἔχᾶρ. Ρῥγῖπο. ὁ. ΠῚ 

1665 Ηδβγοι. ἠμορές: χενή, ἐστερημένη. Αἰσχύλος Νιόβῇῃ. 
Οἴν. Ῥμοΐ. 16χ. ρ. 70. 11 οὖ Ηββυοι. ἤμορος" ἄμοιρος. 

106 Ηρβγοῆ. χάχαλα' τείχη. Αἰσχύλος Νιόβῃ. ῬΙιοί. Ιοχ. 

Ρ. 125, 4 χάκαλον᾽" τεῖχος. 

101] Ηδβγοῖ. χραταέλεων (χραταίλεως ϑοιον) ἣ Μιόβη 
(4ἰσχύλος Νιόβῃ Μϑομπια!). 

968 



556 ΑΕΒΟΗΒΥΙΙ 

πιοηυϊὶ 6586 Μιηγοῖαθθ, αὐδθ »ἰπίαβ ἰηἰοιηροβίϊνα ὑπ δηΐθϑ 

(οοἰα Μίμογνα δυΐ ἀπουπὺ ᾿ἰδηὰ8 δαὶ 5ἰαιηῖπα ΡΟ] 6 γογβϑηΐς 

(Ονἱά. Μεί. ΤΥ 8286α.; Αρδη γ. ἢ. ΠῚ 42 χαὶ αἱ τῶν βοιω- 

τῶν δὲ ὡς ἐνϑεώτατα ἐμάνησαν, χαὶ ἣ τραγῳδία βοᾷ. μόνας 

δὲ ἀφηνιάσαι τῆς χορείας ταύτης λέγουσι τοῦ άνθθον τὰς 

Μινύου ϑυγατέρας Δευχίππην χαὶ ᾿ἀρσίππην χα! ᾿Αλχιϑόην χτέ., 

Δπὶ. 140. 10, ΡΙαῖ. Οα. ατ. 88). γοῖῦα Αδ]ϊαηὶ ἀθ Μίηγ- 

οἰαϊδυα5 παιγδηί5: ἐνταῦϑά τοι χαὶ πάϑος εἰργάσαντο ἔξω 

Κιϑαιρῶνος, οὗ μεῖον τοῦ ἐν Κιϑαιρῶνι ΥἱἀοπίαΣ δα ἰδθυ πῃ 

ΑΘΒΟΒΥ βροοίδγθ, ἴῃ αυἃ ΡΌΘΙ].6 ΦΌΠΟΠΙ ἀράϊίαο (ἐπόϑουν 

τοὺς γαμέτας) -- ᾿ιᾶθ0 ἄρα ἰπ Χδηΐβ Ρᾶγΐθβ παθοθαΐ τ. 108 

-- ρχϑρῖο πιὰ] ογαπὶ ἴῃ ΟἸἸΒδοσοπθ Ὀδοομδηθίαπι οὐ ῬΘηΐΠΘΙ 

οΑ5 ἃ ἹΠΟΠΘΥΘΉΓΟΓ. ΕγϊΖβοιο, αὖ οἰϊπη ΒΟΘΟΚΉ, δῆς [δῦ δ 

βαϊγγίοδπι [αΐδβθ οὔ ὃχ ἵν. 168 οἱ οχ ἔν. 111] οἴδαῖ. Νοαὰθ 

ΔὈβοπαπι πους, αὖ ΠΙΥΘΌΓΘΊΙΒ ἀγαπᾶ ἰαϊΐ ΒΔ ΌΥΤΙ ἼΤΩ Τγουγθθδθ 

ἰοϊταϊοσίαθ, ἰἴ8 δπῸ βαίγτοαπὶ [Δ ΌΘΪΔΤῚ ἰοἰγαϊοσίαθ δὰ Βδῦ- 

εἶδ5 ΤὨΘΌαπαβ ρου ποηςϊ ὑὙ]θΌ ΓΘ. --- λα ᾶποὸ ἴα θυΐϊαπι ΒΌΙΘΓ 

τοδοτὶ ἔτ. 382, Ηδτγίπηρ ἔγ. 890, οᾶπάομη ἃς ΡῬομίποα ἔδυ ]8Πὶ 

6556 ταίυβ. Υ᾽άΘ οὔἶϊδπι δὰ ἴγ. 599. 

108 
ὁρεσσιγόνοισι 

; -“» “- »} , 

νύμφαις χρηνιάσιν χυδραῖσι ϑεαῖσιν ἀγείρω 

Ἰνάχου Ἰβργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις 

. 

168. Ατίβίοριι. βδῃ. 1844 Νύμφαι ὀρεσσίγονοι, 5080]. ἐχ τῶν 

Ξαντριῶν Αἰσχύλου (5ῖ. ΒΥ͂, οοἰοτὶ Εὐριπίδου), φησὶν ᾿Ἀσχληπιάδης᾽ 

εὗρε δὲ ᾿Ιϑήνησιν ἔν τινε τῶν διαϑέντων (διασωϑέντων αὐτογράφων 

ῬΟΡΓΟΟ)ὺ »νύμφαι ὀρεσιγόνιαι (ὀρεσιγόνιοι Υ) ϑεαῖσιν ἀγεῴω, Ἰνά- 

χου Ἀργείου ὑπὸ ποταμοῦ παισὶ βιοδώροιςε. Ηἰς. δάπιουῖϊν Ὑδιοἶζο- 

ἼΔΟΙ Ὀἰαίτὶθ. Ρ. 11 ΡιΙδῖ. τοὶ Ρυ}]. Π Ρ. 381 Ὁ (ᾳμθπὶ Ιοοῦπι τοροίϊ 

168 Υ͂. 1354. ὀρεσσιγόνοισι νύμφαις χρηνιάσιν ΜοΐπΘΚΘ. Ὗ. 3 κ"ν- 

δραῖσι Ὀϊπάοτί. 

ΒΑΒΌΓΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

109 

«(ΑΥ̓͂ΣΣ» ἐχ ποδῶν δ᾽ ἄνω 

ὑπέργεται σπαραγμὸς εἰς ἄχρον χάρα, 
χέντημα λύσσης, σχορπίου βέλος λέγω. 

110 
χάμαχες πεύχης οἱ πυρίφλεχτοι 

[ε »ν» ΄ ΓῸ ξ ͵ ΄ 

ἃς οὔτε πέμφιξ ἡλίου προσδέρχεται 
οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα Μητῴας χόρης 

Επ560. Ῥγδθρ. Εν. 18, 8 ρ. 6456) μηδὲ Πρωτέως καὶ θέτιδος 

χαταφευδέσϑω μηδεὶς μηδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέτω 

Ἥραν ἠλλοιωμένην ὡς ἱέρειαν ἀγείρουσαν »Ϊνάχου “ἀργείου ποτα- 

μοῦ παισὶ βιοδώροις«. Αοορϑϑὶῦ Πίορθη. ΕΡἰβύ. 84, 2 Ρ. 248 τῶν 

τραγῳδοποιῶν οἵτινες Ἥραν τε τὴν Διὸς παράκοιτιν ἔφασαν εἰς 

ἱέρειαν μεταμορφωϑεῖσαν τοιοῦτον βίου σχῆμα ἀναλαβεῖν ννύμφαις 

χρήναισιν κυδραῖς ϑεαῖς ἀγεέρουσαν Ἰνάχου ἤργεέαις ποταμοῦ παισὶν 

βιοδώροις. Οἷν. Ῥαυβ. Υ1Π| 6, 6 ὃ δὲ Ἴναχος ἐφ᾽ ὅσον μὲν πρόεισι 

χατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρους, τοῦτό ἐστιν ᾿Δργείοις καὶ Μαν- 

τινεῦσιν ὅρος τῆς χώρας. ἀποστρέφας δὲ ἐχ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ διὰ 

τῆς Ἀργείας ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου κάτεισι καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν Ἴναχον 

ἄλλοι τε καὶ Αϊσχύλος ποταμὸν καλοῦσιν ᾿Δργεῖον. 

169 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. 896, 22 οὐ ϑυϊά. ν. ὀχτώπουν: Κρατῖνος 

θράτταις" νὀκτώπουν ἀνεγείρεις« ἀντὲ τοῦ σχορπίον' παροιμέα γὰρ 

»σχορπίον [ὀκτώπουν] ἀνεγεέρεις«. ἐν δὲ ταῖς Αἰσχύλου Ξαντρίαις ἣ 

“Λόσσα ἐπιϑειάξζουσα ταῖς βάκχαις φησίν νἐκ.. κέντημα γλώσσης. - 

λέγωκ«. 

110 ΡΟ]]. 10, 117 τὰς μέντοι λαμπάδας καὶ χάμακας εἴρηκεν 

ἐν Ξαντρέαις Αἰσχύλος ν»κάμαχες .. πυρέφλεχτοικα. 

1171 Θδ]θη. νο]. 17. 1 Ρ. 880 ἐπὲ δὲ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν δοκεῖ 

χρῆσϑαι τῷ τῆς πέμφιγος ὀνόματι Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις .. οὕτω 

χαὶ Αἰσχύλος ἐξ ἀντιαέαις (ἐν Ξαντρέαις νἃς ΒΟΒΙΘΥ, ἐν Αϊτναΐαις 

169 Υ.8 λύσσης γτο γλώσσης ΤΟΌΘ 0 δᾶ ϑορῃ. Αἱ. 60 ν. 1053. 

171 Υ͂. 2 ἀστερωπὸν ὄμμα γτο ἀστέρων στόμα ΒοπΙοΥ. 
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ποπυϊξ 6586 Μίηγοῖάθθ, ααδ γἱηΐαβ ἰηἰθιηροδίϊνα ὑαγδηΐο8 

(οοἷα Μίπογνα δυΐ ἀπουηὺ ἰδηὰ8 δυΐ βίδιηῖπα ΡΟ] 06 νουβδηῦς 

(Οὐ ἃ. Μεί. 1Υ̓͂ 825α44., ΑΘ] ἴδῃ γν. ῃ. ΠῚ 42 χαὶ αἱ τῶν βοιω- 

τῶν δὲ ὡς ἐνθεώτατα ἐμάνησαν, χαὶ ἣ τραγῳδία βοᾷ. μόνας 

δὲ ἀφηνιάσαι τῆς χορείας ταύτης λέγουσι τοῦ Διονύσου τὰς 

Μινύου ϑυγατέρας Λευχίππην χαὶ ᾿ἀρσίππην χαὶ ᾿ἠλχιϑύην χτέ., 

Απί. [Ὁ. 10, ΡΙαί. Οα. τ. 88). γερὰ ΑΘ] δπὶ ἀ6 Μίηγ- 

οἴαϊδυβ παιγαπίϊβ: ἐνταῦϑά τοι χαὶ πάϑος εἰργάσαντο ἔξω 

Κιϑαιρῶνος, οὐ μεῖον τοῦ ἐν Κιϑαιρῶνι γἱἀθηΐαγ δὰ [Δ Ό.] Δ] 

ΑΘΒΟΒΥ ϑροοίδγθ, ἷπ απ ΡΌΘΙ]Δ6 δαποηὶ ἀθαϊίδθ (ἐπόϑουν 

τοὺς γαμέτας) -- πᾶθο ἀθὰ ἰπ ΧΔΗΙΒ ΡαγίΘΒ ΒΑΌΘθαΐ ἔτ. 168 

-- οΧΘΠΡ 0 πη] ογαπὶ ἰῃ ΟἸΠΔθγοηθ Ὀδοοπδηέϊαπη οἱ Ῥρηΐῃοὶ 

ΘΑ53Π πηοπογοηΐασ. ΕΠ Ζβομθ, αὐ οἰΐπι ΒΟΘΟΚΉ, ᾶηο [ΔὈυ]ΔΠη 

βδίυσίοαπι πΐ586 οἵ οχ ἔγ. 168 οἵ οχ ἵγ. 11] οἴπεοιί, Νοαὰθ 

ΔΟΒομππ ἔπογῖς, αὖ ΤΠ γοῦγριιβ ἀγαπᾶ ἔα! βαίγτίσαπι Πυσαγβθᾶθ 

ἰοέγαϊοσίαθ, [4 πᾶης βαίγτίοδπι [Δ θα]απὶ (οί ΓΔ]ΟΡΊΔ6 δὰ Βδο- 

(25 ΤΠοῦαπα5 ρογποπί {τίθιοτο. --- Αἀ πᾶπο ἔδθυ πη ΒΕ ΟΓ 

τοΐοτί τ. 2382, Ηαδγίπησ ἔγ. 330, οαπάοθπι δ Ῥοπίμθα ἔδθυϊαπι 

6586 ταῖυβ. Υἱάο οἴαπι δὰ ἴγ. 359. 

108 
ὁρεσσιγόνοισι 

νύμφαις χρηνιάσιν χυδραῖσι ϑεαῖσιν ἀγείρω 

᾿Ινάχου Ἀργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις 
« 

168. Ατίβίοριι. Βδῃ. 1844 δύμφαι ὀρεσσίγονοι, 5080]. ἐχ τῶν 

Ξαντριῶν Αἰσχύλου (5. ΒΥ͂, οοἰοτγί Εὐριπίδου), φησὶν σχληπιάδης" 

εὗρε δὲ ᾿Αϑήνησιν ἔν τινε τῶν διαϑέντων (διασωϑέντων αὐτογράφων 

ῬΟῦΓγθθ) »νύμφαι ὀρεσιγόνιαι (ὀρεσιγόνιοι Υ) ϑεαῖσιν ἀγείρω, Ἰνά- 

χου Ἀργείου ὑπὸ ποταμοῦ παισὶ βιοδώροιςκ«. ΗΙ5 δάπιουϊζΐ δι οἶκο- 

Π86. Πίδίτγιθ. Ρ. 11 Ρ]αΐ. τοὶ ρα]. Πρ. 8381 Ὁ (ᾳι6πὶ Ἰοοὰπὶ γοροίϊί 

168 Υ͂. 154. ὀρεσσιγόνοισι νύμφαις χρηνιάσιν Μοίποκθο. Υ͂. 2 χυ- 

δραῖσι Ὀὶϊπαοτῇ. 

ΒΑΒΌΒΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

τι - 

(ΑΥ̓͂ΣΣ) ἐχ ποδῶν δ᾽ ἄνω 

ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ἄχρον χάρα, 
χέντημα λύσσης, σχορπίου βέλος λέγω. 

110 
΄ ΄ "» 

χάμαχες πεύχης οἱ πυρίφλεχτοι 

μκ. 

1 
΄ὶ » ΄ .. δοϑ ΄ 

ἃς οὔτε πέμφιξ ἡλίου προσδέρχεται 

οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα “ητῴας χόρης 

Ο) μηδὲ Πρωτέως καὶ θέτιδος 

χαταφευδέσϑω μηδεὶς τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέ : Ν Ξ - μΥ ῶΦι-» μ εὖὔνιιιι, -" ἑ μ (᾿ ξεί ἀγέτω 

ο 3Ὁ" ’ ΄ σ΄ » ΄ Α 

Ἤραν ἠλλοιωμένην ὡς ἱέρειαν ἀγεέρουσαν »Ϊνάχου Ἄργείου ποτα- 

μοῦ παισὲ βιοδώροις«. Αροοεϑῖς Πίοσοη. Ερίϑί. 84, 2 Ρ. 248 τῶν 

τραγωδοποιῶν οἵτινες Ἥραν τε τὴν Διὸς παράχοετιν ἔφασαν εἰς 

ἑέρειαν μεταμορφωϑεῖσαν τοιοῦτον βίου σχῆμα ἀναλαβεῖν »νύμφαις 
΄ Ἅ - - »} ΄ » - 

χρήναισιν κυδραῖς ϑεαῖς ἀγεέρουσαν ἰνάχου Δργεέαις ποταμοῦ παισὲν 
- ΄ Τ ΄ 2 

βιοδώροις. Οἴτ. Ῥαυ5. Υ1Π| 6, 6 ὅ δὲ Ἴναχος ἐφ᾽ ὅσον μὲν πρόεισι 

κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρους, τοῦτό ἐστιν ᾿Δργείοις καὶ Μαν- 

τωεῦσιν ὅρος τῆς χώρας. ἀποστρέφας δὲ ἐχ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ διὰ 
-“ » ΄, ῬὙ "» ᾿ ΄ ΄ . 

τῆς Ἀργείας ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου κάτεισι χαὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν Ἴναχον 

ἄλλοι τε καὶ “ἰσχύλος ποταμὸν καλοῦσιν ᾿Δργεῖον. 

169 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. 336, 22 οἱ ϑυϊά. ν. ὀχτώπουν" Κρατῖνος 

,,.».»» γχκοο " - ΄ .» 2 παο -» 2 ΞΘ - "γέ -- . -- “ Ἃ 

θράᾷτταις »ὀκτώπουν ἀνεγεέρειςεα ἄντε τοῦ σχορπίον" παροίμεα γὰρ 

σ᾿ 2 ΞΞ ἘΞ 4ω,Ἶ 2 Ξ - .« “᾿ 2 ᾺΕ «πὸ ΓῊ Ξ Υ "--" - ΄ Σ᾿ 

»σχουρπίον [ὀκτώπουν] ἀνεγεέρεις«. ἐν δὲ ταῖς Πϊσχύλου Ξαντρίαες ἣ 

Λύσσα ἐπιϑειάξζουσα ταῖς βάκχαις φησίν »ἐκ.. χέντημα γλώσσης. - 

. λέγωκ. 

110 ΡΟ]]. 10. 111 τὰς μέντοι λαμπάδας καὶ χάμακας εἴρηχεν 

ἐν Ξαντρέαις Αϊσχύλος νχάμακες .. πυρίφλεχτοικ. 

1171 Θδ]θη. γο]. 17. 1 Ρ. 880 ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν δοκεῖ 

χρῆσϑαι τῷ τῆς πέμφιγος ὀνόματι Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις .. οὕτω 

καὶ Αἰσχύλος ἐξ ἀντιαίαις (ἐν Ξαντρέαις νἃς ΒομίοΥ, ἐν Αἐτναέαις 

169 Υ͂.8 λύσσης γτο γλώσσης ΤιΟΌ60Κ δὰ ϑορῇ. Αἱ. 60 Ρ. 1093. 

171 Υ͂. 2 ἀστερωπὸν ὄμμα γΡτὸ ἀστέρων στόμα ΒροηίοΥ. 
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Αὰ Μιηγοϊάδβ ἰπ ὙΘΒΡΟΥ ΠΟ Π65. ΟΟΠΥΘΓΒἃΒ δος τοΐοσί 

ΕΥϊΖβοια ἴῃ Ατϊβίορι. Άδη. 415. 

172 
τῶνδε βούλευτις πόνων (3) 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

6 πᾶς βϑουμᾶα ἰοίγαϊοσίαθο Οραϊροάθαθ ἴαθυ]α υἱᾶθ 

ΒΙρτα δα 1,αἴαπι, 46 ΠηΥΒ[ΘΥ 8 ἴῃ οἃ ρΡῥτοίΐίαπαιβ δὰ ὑδρείας. 

ΕἘτ. 113. αυοὰ ΟραΙρΡο ἐπϊδυῖς ΑΙ Κοπδοὺ (εἶν. ΟἹγοῃ5. ΠΘΊΒθη 

απὰ ἘΟΥΒΟΒαηρσοη ἴῃ τ ΘΟ ΠΟ π]απὰ 1 Ρ. 155. οποίον ῬὨ]- 

101. ΠῚ Ρ. 352), δ παπῈ] πδυγαίοποπὶ 580 ἤπριῃ [1,411] θα] Δ 6 

Ροποπάδπι τοίοστὶ ἀθθοί. (Δα πᾶπὸ [Ἀθ.]ὰπὶ ΡΟ Ι Π1556 Ραϊδΐ 

ἴτ. 808, 8331, 401 Ηαγίπηρ, 316 ΒΌΚΙΟΓ. γα οἰΐδιη 8 ἵἴγ. 

864 εὐ 386). 

[79 

(ἔπειτ᾽ ἡ ἐπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 

»ἦν᾽ Θαἰδκου) οὔτε .. οὔτ᾽ ἀστέρων στόμα “ητῴας κόρης«. Ῥοί. 

Ἰοχ. Ρ. 409. 10 πέμφεξ (πέμφιξ οοἀ.}" πνοή. Αἰσχύλος Ξαντρίαις 

ἐπὶ τῶν ἀκτίνων. 

112 Εἰγπ. Μ. Ρ. ὅ95, 40 οὐ μόνον δὲ ἀπὸ βαρυτόνου γένεται 

εἰς 1 παρώνυμον, οἷον πλανήτης πλάνητις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὀξυτόνου, 

οἷον βουλευτής βούλευτις, οἷον »τῶνδε . . πόνωνε ἐν ταῖς Ξαντρίαις. 

Αἀ Αδβοθυ!απὶ τοις! ῦ ϑίδη!ου. 864. Ο.ΠῚ Ξαντρίας οἰἴϊαπὶ Ῥ]αΐο 

δομηΐο5 ΒΟ  ρβουῦϊῖ, ἀπ απὶ αἰγ]5. ΡΟΘίδΘ [αα]α ᾿ἰπ6 ]Π]σαίαγ. 

118 3601. ϑόορῇ. Οϑᾶ. ΚΒ. 1838 περὲ Δαυλέδα φησὶ τὴν σχιστὴν 

ὁὸόν" ὃ δὲ Αἰσχύλος περὶ Ποτνέας οὕτως »νἐπεώμεν (ἐπήειμεν Ο) 

118 Ῥιὸ ἐπεέγμεν Βιῦποκ ἐπῆμεν,; ΘΟΒποίἀονη ἔπειτ᾽ ἐπῆμεν. 

γοΟςΔθαΪατπ οὕτως ποι γογθὶβ ροθίδθ δάβουὶ θομάσπι 6886, απ δὰ8 Δάβου!ρ- 

οἷ ὙΑΙΟΚοπδου, ἱπίθι σι ταν 6Χ οἱβ απδ8 5080]. αὐᾶϊν: τινὲς δὲ τὴν Δαυ- 

λέδα ᾿ἀναχρίδα λέγουσιν οὕτω ν ρίσσαν χτὲ.«. --- γῆς ὅροις Ῥτὸ τῆς ὁδοῦ 

Ἠδγίυπρ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

σχιστῆς χελεύϑου τρίοδον, ἔνϑα συμβολὰς 

τριῶν χελεύϑων Ποτνιάδων ἡμείβομεν. 

ΟΠΔΩΝ ΚΡΙΣΊῚΣ. 

Αγρυπηθηΐαπι ἴϑθυϊαθ δὰ ὀθυ Ἀθη ἰπίο Αἰδοθῃ οἵ 

ΤΠΊχοπὶ ἀθ ἈομΠ]115. πιουδαὶϊ ἃυπηΐβ οὐὔατη βρθοίαθαί. Οἴγ. 5υ- 

μὰ δὰ θρήσσας εἴ ΟἸΒοθοτί ΒΠ4 υπὰ 164 Ρ. 221. (Ποο 

οογίδιμθη ρᾶγίοπι θρῃσσῶν ἴαθυϊαθ, ἔαΐϊδδθ. Ραΐϊδῦ Ηαυζυπηρ). 

Ἐχ Ττοϊδηὶβ ομοσαμῃ οομηροβίζαμῃ ἔπ5856. Δ ΘΙΟΚΘΓ Ρυϊαθαΐ, ΟΧ 

Νογοίαθα5 (οὗν. ἢ. 1714) Ηθγηᾶππ, 6Χ Υ̓ΔΘΟΙΒ ΟἤοΥῸ ἃ ἰ6]- 

εἶδα5 Νογοιάϊθαβ αὐ ἴθ Επιπῃ. ἴαθυ]α ἀἰβθ ποῖο ΕΑ ὁ ΑΓΒ. 

Δᾷ Βᾶπο [Ἀθυ]αῖ ἔν. 850 τοίου ΕἼη. ΘΟ ΠΟΘΙ ΑΘΓ. 

γω 

[1 
δέσποινα πεντήχοντα Νηρήδων χορᾶν 

11 

(41) ἀλλ᾽ ᾿Αντιχλείας ἄσσον ἦλὃε Σίσυφος, 

τῆς σῆς λέγω τοι μητρός, ἧ σ᾽ ἐγείνατο. 

ΨΟΥα δος Αἴδοθιι ὉΠχὶ ἀἴοθγο πιοηυῦ Βυίον. Οἴσ. Ου. Μοί. 

ΧΙΠ 3154. Αἰδοὶ δἴϊδιπι αὰδθ ΒΘα ΠΥ (Ιτθοῦ 1117) {ἱθαὰὶ 5ο]6ηΐ. 

τῆς ὁδοῦ τροχήλατον .. ἠμείβομενκ. Δα ΑἸδπουῦπι Ῥοΐῃϊθηβθπὶ γοίζα- 

Ἰοσαΐ ποὺ ἴγ. οὰπὶ ϑρδῃμθπιῖο Ἠθυδηη (εἴτ. ΒΕΥΠΒΑΓΥ ΒΘ1]. δ ΓΌ. 

1828 1 γΡ. 287564:). 

114 Ατβίορῃ. Δο}. 888 πρέσβειρα πεντήκοντα Κωπάδων χορᾶν, 

5001. ὅ στέχος ἀπὸ δράματος Μἰσχύλου “Ὅπλων χρίσεως οὕτως ἐπι- 

γεγραμμένου, ἐν ᾧ ἐπικαλεῖται τὰς Νηρεΐδας τις ἐξελϑούσας χρῖναι 

πρὸς τὴν θέτιν λέγων »δέσποινα.. χορᾶνκα. 

118 3680]. β8όρὶν. Αἰ. 190 τὸν δὲ Ὀδυσσέα Σισύφου συνήϑως 

φησὶ Σοφοκλῆς καὶ ἐν Συνδεΐπνῳ .. καὶ Αἰσχύλος ἐν Ὅπλων κρίσει 

»ἀλλ᾽.. ἐγείνατοκ. 

174 χορόν ΑἸά., υπᾶάρ χοροῦ ΨΔΙΟΚΟΉΔΟΙ. -- Αἀαϊὶ ἔχβαϑε 6ὁΧ 

Αὐἰβίορμαπθο Ὗ Η νὰῃ ἀθ ϑαπάθ ΒΑΚΠαγΖοη ἀθ ρᾶγοᾶϊα ἴῃ ΑὙΙΒΙΟΡΕ. 

ὁοτη. Ρ. 24. 



ΑἘΚΒΟΗΥΠῚΙ 

[τὸ 
ς - ’ » “- ». ΄ ν 

ἁπλᾶ γάρ ἐστι τῆς ἀληϑείας ἐπη. 

Ὑ}} 
.- ν γγ ξο Ἷ ’ ΄ ΄ Γ Ἀ 

τί γὰρ χαλὸν ζῆν βίοτον ὃς λύπας φέρει; 

[18 
χλήδον τα 

ΟΣΤΟΛΜΟΙΟΙ 

Ρῃοί. Ιο6χ. Ρ. 33, 15 ὀστολύγος᾽" παρ᾽ ᾿πιλύχῳ, καὶ 

δρᾶμα Αἰσχύλου ᾿Ὀστολύγοι. ᾿Οστολόγους ἰπιο!]Ποσοθαΐ δ. Ῥϑα α8 

Μίβο. ΥΠ 13 πιϑθηᾶῖσοβ ΟΘηᾶ8 ΡΙΌΘΟΤΙΠῚ ῬΘΠΘΙΟΡαΘ ΟἸΓΟΌΙη- 

βϑαθηΐοβ οαπῃ ἱγασιηθηΐα ἴαθυ]αθ Ηοπὶ. Θά. 1δὃ, ὅ945644. οἵ 

20, 299 544. ἴῃ τπηρπηουϊαπὶ γονοοθηΐ. Ἠπης βθουίιβ Δ ΘΙΟΚΟΓ 

ΤῊ]. Ρ. 452544.. Νομίγαρ Ρ. 161544.. Τ͵ᾶρ. Ρ. 29 {ΠΠ]ΟΡΊΔ ΠῚ 

6Χχ ἴδ θ}}15 ᾿Οστολόγοι. Σύνδειπνοι ([ἀὈ]ὰ [2150 6χΧ ΑΥΙΒΙΟΡΙΙ. 

αογγί. νοῦϑὰ ἂρ Αἴπθη. ΥΠΠ| 860 Β δ]αΐο βϑυμηρία), ΠἝηνε- 

λόπη Θομροποραί. Αὖ ὀστολόγους ὨΟΙΉΪΠΘΒ 6556. ΠΙΟΥΓΠΟΙΊΠΙ 

οβϑᾶ (ΟΠ σοπίοβ ϑίδη!ου οθηβαϊ οὐ ΝΙΌΖΒο ἢ ϑάρθηροσδ. ἃ. ΟΥ. 

116 ϑίον. ἢἔογ. 11. 8 “ἰσχύλου “Ὅπλων χρίσεως (ἴα Ὀυ]Δ6 πο- 

πο οπι. 1) »ἁπλᾶ.. ἔπη«. Οἷν. Επτ. ῬΏοΘη. 469 ἁπλοῦς ὁ μῦ- 

ϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ. 

177] ϑίου. ἔον. 121, 38 ἍΑϊἰσχύλος ἐν “Ὅπλων χρίσει »ντί.. ᾽ Υ Ἷ 
βίον ὃς φέρεια. 

178 Εἰγπι. Θπά. Ρ. 5617, 86 γχλίδοντα, γλέδην, σωρηδόν, δηλοῖ 

πλήϑους ἔμφασιν. Μἰϊσχύλος “Ὅπλων χρέσει (ὃ πλουχρέσεε οοἀ.) χαὲὶ 

χεριδόντα (κεχληδότα Ἠρτγιπδππ, χαὶ γλήδοντα Ἠ], ΑΙΙγΘῺΒ ΒΘ ΙΓ. Ζ. 

στίθοι. ἀαπᾶ 1Ιαΐ. Εἴγη). 1 Ρ. 18454.) ἀντὲ τοῦ πληϑύνοντα, Ρ. δ6Υ, 

42 καὶ γλίδοντα ἀντὶ τοῦ πληϑύνοντα. Οἶν. Ηδδγοῖ. χλευδόν" χύ- 

δην, σωρηδόν, πληϑύοντα. 

1771 βίοτον φτὸ βίον ϑίδηϊου. Νδιοκ ζῆν ᾧ βίος λύπας φέρει οἸ. 

Μοῃ. πιοη. 291 χαλὸν τὸ ϑνήσχειν οἷς ὕβριν τὸ ζῆν φέρει. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΈΕΝΤΑ. 561 

Ρ. ὅ96544. ἀοπηοηβίγαν!.. Τίδαπθ Ηθυτηᾶπη0 (ΟΡι50. ΠΠ| Ρ. 40) 

δῆς [ἈὈαΪΔπη βδίυυϊοδπη [586 οχ ἤν. 180 (οὐράνην) Οοὐτὴ 

41115. οἰποίθηθ! σϑοΐθ οὈ]οουθ βαπηῦ Ὑ ΘΙΟΚΟΥ οἱ Νιύζβοῃ. Ηἱϊὸ 

Πηνελόπην αἰΐογαιη, ᾿Οστολύγους ἰογίϊαπι ὑπ]ορῖαθ ἴα υ]δπι, 

Θμοσι δαΐθιῃ ἰουῦϊδ6 [θ.]8 6 ΡΤΟΡΊΠΑΌΟΒ ΟΟΟΙΒΟΥ ΠῚ ῬΓΟΘΟΟΓῈΠῚ 

[αἶδ56. ααΐθιβ οαθάθη ῬγΟΟΟΤπὶ {ΠΠ|ΧΘΒ ᾿πβίατη ῥγοθαγοί ἕΓ. 

119 οὐ 180, πο 5'πθ ργοθϑὈ} Παρ οοπίθοὶϊί. Ῥγδθίου ΠΠδτὴ {{|- 

Ἰορίαπη ΘΟ κου αἰΐογαμῃ δα ΤΠΊΧΘτῚ ΡΟΥ Παἶδ86. Ραΐαυ, ΟἸ]Ὲ8 

ΡΓΪᾶΠπῚ απ ἃηΐθα Ῥα]διηθάθιῃ [586 βιιβριοαΐ8 οϑϑοῦ, ροϑί- 

ΓΟ ἰἱρποιαθαΐ, βθϑοιημάδη ἴθιοθαΐ Φυγαγωγούς, ἰθΥ δ πὶ 

᾽Οδυσσέα ἀχανϑοπλῆγα οχ ἔν. 215 ἰοηθγο βοίαπι. ὨΓΟΥΒΘΩ 

᾿θστολόγους οἱ Πηνελόπην Θαηῃάριῃ [Δ Ὀυ] πὶ Πα ὈαΪΐ, ἀἸΔΙΊΑΊΔΠῚ 

αἰτᾶααθ ἴῃ σαίδ]ορῸ ποιηϊπδίμγ, οὖ {ΠΟ ] Δ 6χ [Δ 0}}185 Φρύ- 

γίαι, Ψυγαγωγοί, Πηνελύπῃ 5ῖνα ᾿θστολόγοι ΘΟΙΙΡΟΙΪ. Νόοη 

51η6 ΡΙΟὈΔΌΙΠΙ αΐο νἱἀθπίαγ ἔα θα]Δ6 Φυχαγωγοί, Πηνελόπη, ᾿θστο- 

λόγοι ἃ φαπάριῃ {Π]Ποσίαμπι γϑίουτὶ ρόββο ΠΧ. [αα ΘΟΙΏΡΙΘΧΔΙΗ. 

Ατριπηθηίαπι Ρχΐ 86 ἴα θυ]Δ6 οχ Νρονία Ἠομηθοᾶ, ἴῃ αυἃ 

ΤΊγοϑίαβ ΟἸΙΧῚ ταΐαγα ἰαΐα οὐ Ἰηςου 8 τηοά πη γί "δία, ΤῸ- 

Ρουϊϊ ατη 655 ἰᾶπιὶ ΔΙΌ ΚΘηΔΘΓ Ὀἰδίυ. Ρ. 286 οχ ἔν. 215. ΘΠ] αἴο 

αὶ Ἠοπ.. ἃ 12] --- 131 οΟἸ]]εοῦ. Πηνελόπη ἈΡΏΪΙΟΠΘΙΏ 

{Π|χ|5. πχουίβαιθ οἱ αὖ νἱἀοῦαν οαθάθπι ῬγΟΘΟΓ ΠῚ ΡΓΟΡΟΠΘθδΐ, 

ἴῃ ᾿Οστολόγοις ΤΙΝΙ γτο5. δγαῦ οαπὶ ΡΓΟΡΙΠΑῸΪΒ ῬΓΟΘΌΓαμ 8 

Θχϑιηρίαη ΠΡ Π5 Ηοπιουϊοὶ (ω 422564.) 5ΔηΡ.Ϊ 8 ΡΟΘΗΔΒ 

Ὁ Π|χ6 δχροίθηςθαβ. Οὗ. οαπι Οὐαβίαβ. Ν. ἈΠοίη. Μα8. 

γ0]. 81 Ρ. 810, ΦΟϑομιηαι Ο]χ. Ῥοβίῃ. Ρ. 44. -- Δα ᾽θστο- 

λόγους ἔτ. 861 ρογἐϊπηΐββθ βαβρίοαῦαν ΠΙπαογῇ, ἔγ. 495. ΜΘΚΙΘΓ. 

1719. 180 

(ΟΔΥ͂ΣΣ. ὅδ᾽ ἐστὶν ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 
. ’ ᾿ ’; " ΄ 

γελωτοπόιων, τ" χαχυσμον ουράνηνς 

119 Αἰπρη. 1 ρ. 1760 (οχ δοαιθ Ἐπϑβίαίῃ. Θά. Ρ. 1828, 28) 

Αἰσχύλος γοῦν ἀπρεπῶς που παράγει μεϑύοντας τοὺς Ἕλληνας 

179 Υ. 1 ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνος Φδοοῦ8. --- Υ͂. 4 ῥαγεῖσ᾽ ϑοπποίάονίη. 



ἈἙΕΒΟΗΥΙΙ 

ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτεν" περὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 

πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστραχουμένη 

χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί. 

ἊἝ Ἂ Ἄ Ἂ « ΕΙ 

Εὐρύμαχος οὐχ ἄλλος οὐδὲν ἧσσον .. 

ὕβριζ᾽ ὁβρισμοὺς οὐχ ἐναισίους ἐμοί. 

ἣν μὲν γὰρ αὐτῷ σχοπὸς ἀεὶ τοὐμὸν χάρα, 

τοῦ δ᾽ ἀγχυλητοῦ χοσσάβιός ἐστιν σχοπὸς 

ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 

(1. ἥρωας, οἷν. Αἴδοη. Χ Ρ. 428 Ε), ὡς χαὶ τὰς ἀμέδας ἀλλήλοις περι- 

χαταγνύναι. λέγει γοῦν »ὅδ᾽ .. μυραρῶν .. ἐμοέα. ὅ680]. οἱ ΤΖοίζ. 

ἴῃ ΓΥΘΟΡγ. 118 παρ᾽ Αἰσχύλῳ φαένεταί τις τὸν Ὀδυσσέα τύφας 

ὀστράκῳ. ῬΟΪ]. 11 228 ἣ δὲ τραγῳδία τὴν ἀμέδα οὐράνην ἐκάλεσεν 

(εἶν. Επιβίαί ἢ. οριιβο. Ρ. 296, 51 ὅσα καὶ οὐράναις, εἴποι ἂν ἣ τρα- 

γῳδία) οἱ Χ 44 (αυδθ τορθίαπὶ σταιηπηδίϊουβ ἰθ Απροά. Ρδυ 5. ΕΥ̓ 

Ρ. 12, 14 οὗ 560]. Ηδγπιορ. ἰῃ ἘΠιοί. Υ νη. 735 5ῖνθ Απθοᾶ. Οχοη. 

ΤΥ Ρ. 60) χαὲ ἀμές, ἣν Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρᾳ ἐνουρήϑραν καλεῖ καὶ 

Αἰσχύλος οὐράνην. Οἷτ. ΑΠΟΠΥΠΙ5. περὲ ποιημάτων ἴῃ ΗδθτΓου]. το]. 

6011. αἰΐ. 1Υ̓ ἢ 192 τοῦ δὲ τὴν χάζκογσμον οὐράνην ἔρριζῴγ)εν τὸ 

περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ᾿θδυσσέως ἀμίδα συντετρῖρϑαι. Ηδθο αὐδθ δά 

Ατρῖνοβ γαϊθϑίιβ δα Ηδγροοῦ. Ρ. 185 οὖ Βοθοκὶι ἀσδᾶθο. ὑγᾶρβ. ῬΥΪΠΟ. 

Ρ. 80, δὰ Μαβείρους Βαιοῦ τοϊιυ]οταῖ, δὰ Ὀστολόγους ῬΘΙΠΠΟΓΘ 

νας Ὑ ΘΙοκοσ. ϑππ]Πἰ πιο ϑΌΡ ΠΟ} 15. γϑῦββ οχ Ἀχαιῶν (συλλόγῳ 

ἢ) συνδείπνῳ 5απιρίοβ (ἔν. 140 Ν.) 5 οῦ ΑΥΠΘΠᾶθιι8 [05: 

ἀλλ᾿ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κάχοσμον οὐράνην 

ἔρριφεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 

χατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον" 

ἐδειματούμην (ἠδημονοῦμεν ΝἮ 61}) δ᾽ οὐ φίλης ὀσμῆς ὕπο. 

180 Αἰδμοη. ΧΥ͂ Ρ. 6610 καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Ὀστολόγοις ἀγ- 

λέγει χκοττάβους διὰ τούτων: ν Εὐρύμαχος .. αἰνεσίους 

180 Υ͂.1 οὗτος ἄλλος (τιδ] πὶ οὗτος αὐτὸς) ἩδτΙηδηη, οὐ γὰρ ἄλλος 

Μοίΐποκο. --- ἥσσονας Μυβυγιβ, ἡσσόνως Νδιοῖ, ἧσσον αὖ ΚΑΙΡ6]. -- 

Υ. 2 ἐναισίους ῬΥῸ αἰνεσίους ῬΟΥΙΒΟΠ. --- Υ͂. 8 σχοπὸς ρΙῸ χότταβος Ὁ ο- 

Ῥγ66. -- τοὐμὸν ὑτὸ τοῦ μεν ῬοίυβΒ. --- Υ. 486. τοῖς δ᾽ ἀγχυλητοῖς 

χοσσάβοις ἐπίσχοπα ὄσσων ἐμῶν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο Ὠοῦτθοο, ἴοτί. τοῦ 

δ᾽ ἀγχυλητοὺς χοσσάβους ἐπισχόπως ἀχοντέσασ᾽ ἡβῶσα χεὲρ ἐφέετο. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΜΈΝΤΑ. 

ΠΑ ΛΔΑΜΗΔΗ͂Σ. 

Ιη οαἰα!ορο ΠΟῚ ΟΟΙΠΠΘΙΠΟΓαἴαγ. Π6 ἈΥριμηθηΐο [Δ Ό.]86 

εἴν. ὝΘΙΟΚου Ταῦ]. ρ. 46684ᾳ. (γ. βιρτὰ δὰ ᾿θστολόγους), 

7ΖΟ οι Τ]χ. Ῥοβίμοιῃ. Ρ. 49. (δπο [θυ]απη οὐ ἤρο- 

πομπούς φοδμάοπι ἔιῖθϑθ ΠΒδιϊοΙαίυγ Ἠδγίαηρ). ὅ6Π0)]. ΡΙΌΠΙ. 

413 τούτων (ταϊϊοοϊ πα ]0η]5 οὐ οἱ οοοδβιι8 ΔΒΟΓΟΥΙΠ) τὴν 

εὕρεσιν χαὶ Παλαμήδῃ προσῆψεν, ἴσως δὲ χἀχείνῳ (ἴογί. χοι- 

νωνῷ) Προομηϑέως. Ῥτομι. 41ῦ---4ἀτ1 οχ Ῥαϊδιηθὰθ ἴῃ ῬΓΌΙΏ. 

ΠΠαΐος. 6556 ορίπαῖαγ Κιθι]. Αα πᾶης [Δ θυ]απὶ τοΐογὺ Β]ΟΠ)"» 

Π6]4 γϑύβιιβ ἀρυὰ ϑ5[ο". 6]. 1 ῬΥΓΟΟΘΠΊ. 601Ὸ]]. 1 ἃ ΥΘΥΒΙΒῈΒ 

Ργοπι. 470---4τῦ Βα] θοίο5: 

ἔπειτα πάσης ᾿λλάδος χαὶ ξυμμάχων 
, 7 ΦΨ' ΡΣ, Ὁ ΤΡΕΝ Ζ 

βίων διῴχῃσ᾽ ὄντα πρὶν πεφυρμένον 
’ ) -»" 

ϑηρσίν ϑ᾽ ὅμοιον. πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον 
- ᾿ ) Ψ - 

ἀριϑμὸν ηὕρηχ᾽ [ἔξογον σοφισμάτων] 

Οἴν. ΡΙαῖ. Βεὶρ. ἿἾἼΠ 5220) παγγέλοιον οὖν͵ ἔφην, στρα- 

τηγὸν ᾿Δγαμέμνονα ἐν ταῖς τραγῳδίαις Παλαμήδης ἔχά- 

στοτε ἀποφαίνει. ἢ οὐχ ἐννενύόηχας ὅτι φησὶν ἀριδμὸν εὑ- 

ρὼν τάς τε τάξεις τῷ στρατοπέδῳ χαταστῆσαι ἐν ᾿Ϊλίῳ καὶ 

ἐξαριϑμῆσαι ναῦς τε χαὶ τἄλλα πάντα, ὡς πρὸ τοῦ ἀναριὃ- 

μήτων ὄντων χαὶ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὡς ἔοιχεν, οὐδ᾽ ὅσους 

πόδας εἶχεν εἰδύτος, εἴπερ ἀριϑμεῖν μὴ ἐπίστατο: ΘΙΠΏ1118 

Ἰυᾶϊς Αὐἱδυίάθβ γο]. ΠῚ ρ. 340. θοθη οΥβ οαϊϑαδηη ΡΟΘ- 

ἰᾷ6, ἰογίαββα Αβίυ ἀδιηδη 8 ΤηΪΠΟΥ8, ῬΑΙδιη θα] ἴδθα]ὰθ 605 

γοῦϑιι5 ἰὐἱυ ὙΥ̓ΑΡΊΘΥ. 

ἐμοί... αὐτῷ κότταβος ἀεὶ τοῦ μεν κάρα. . ἐφίετος, ΧῚ ν. 182 Ε 

ἐντεῦϑεν νοοῦμεν τοὺς παρ’ Αἰσχύλῳ ἀγκυλητοὺς κοττάβους. 

Ἐπδίαϊ. 11. Ρ. 844, 24 οὃς δὴ κοττάβους ἀγκυλητοὺς Αἰσχύλος 

5601. Ατιβίορῃ. Ῥδο. 1244 χαὶ ἀγχυλητοὺς ἔλεγον χοττά- 
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181 

{Π4Λ.) χαὶ ταξιώργας γάχατοντάρχας στρατῷ 
»ν - ΑΝ Ἂ. οὐδ ΟΡΑΙ͂Ν, 
εταςα, σιτοὸν ὁ εἰόξναις οιωρισα 

ἄριστα, δεῖπνα δόρπα δ᾽ αἱρείσϑαι τρέτα. 

182 

τίνος χατέχτας ἕνεχα παῖδ᾽ ἐμὸν βλάβης: 

ΝΑΌῸΡΠΠ θα υοθα 6556 Ρυϊαηΐ Βυΐ ον οὐ αΐο ἴῃ ΕἼΓ. 

ΒΠ65. Ρ. 233, ΠΧῚβ ῬΑ] πη 1 ΘΟΙΒΙΠΠ πὶ ΤΙ ΘΙ ΔΟΠΪ ἱπίθυ ΠΟΙ πα ὶ 

ΘΧΡΓΟΌΥΔΠΙ ΘΙ Ο ΚΟΥ. 

ΠΕΝΘ ΕΥ͂Σ. 

ΑὙἸΒίΟΡμᾶΠ65 σΥδι πη ο8 ἴῃ ἀγσιτῃ. Επιγ. Βδροὶ.. Διό- 
Ἢ ᾿ “», . ’ ’ κι ν - 

νυσὼς ἀποϑεωδεὶς μὴ βουλομένου Πενϑέως τὰ ὄργια αὐτοῦ 
᾿Ὶ - ; --. ’ "» - Ὰ - " “Ὡς Ἄ“ Ἂ ᾽ ". 4 Ἁ " 

ἀναλαμβάνειν εἰς μανίαν ἀγαγὼν τὰς τῆς μητρὸς ἀδελφάς 
» 2 ῳ 2 ἣν , , ἃ ν", ᾿ς ) Ὶ ΄ 
ηναγχασε Πενδϑέα οιασπασαι. “ μυϑοποιία χξείζταςφ πὰρ “ἰσχγύλῳ 

ἐν Πενδεῖ. Οἷν. βαριὰ δὰ Βδροιαβ οὐ Χδηΐαβ. (ΣΧ δηΐ]δ5 

181 Αἴμϑη. 1 ρΡ. 11 Φιλήμων δέ φησιν ὅτε τροφαῖς τέτταρ- 
- , Ὶ ’ ν ᾽ - 

σιν ἐχρῶντο οἱ παλαιοί... ἔστε δ᾽ ἡ 
ΓῚ » » ' ᾿ ᾿ ν ἡ »» ’ Α 

ὀνομάτων ἐν οἷς ὁ Παλαμήδης πεποΐέηται λέγων »χαὶ ταξιάρχας χαὶ 

᾽»"»» ι ᾽ » ἣν “ 

τάξις χαὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ τῶν 

στρατάρχας χαὶ ἑχατοντάρχας ἔταξα... δόρπα δ᾽ αἱρεῖσϑαι τρέτακ«. 

Ιπᾶθ ἃ μαυϑδὶὶ Επδίαι ἢ 1]. Ρ. 242. 32, Ρ. 1858, 4, Θά. ν. 1482. ὅ, 

Ρ. 1191. 42, Ρ. 1888, 4. ὙΓΒαΠι ἰοΥ {Πὰπὶ ὁχ ΘΟ γ]0 αἰἴθγηῦ 50}0]. 

Π1. Β. 808 ἰπ Αποοὰ. Ῥαγ. 11 γν. 7, 16 οἱ ν. 164, 6, 50ῖοὶ. Β 881, 

5680]. β 20, Εἴγπι. απ. Ρ. 169, 19, ααϊδαβ Ιοοἷ5. γ6] δόρπα 8ϑ᾽ (γ6] 

οἰϊαπι δόρπα) αἱρεῖσϑαι, ΟἸἶΒ50 γοοΆθ.}]0 τρέτα, νοὶ δόρπα ϑ᾽ αἷ- 

ρεῖσϑαι τρία οχϊ θείαν. Οἷν. ΡΒ ΡΥ πο. ΒΘΚΚ. Ρ. 28, 28 ὁ δὲ Αἱσχύ- 

λος τρεῖς (50}}. τροφάς) οἶδεν, ἀφελὼν τὴν δειελινήν. 

182 ὅ.}0]. Ηοπι. 4 319 ἔχταν.. ἐν γρήσε: ὁρᾶται ᾿ἡττιχοῖς .. 

Αἰσχύλος δὲ Παλαμήδῃη »τίνος .. βλάβηςκ«. 

181 Υ.1 χάχατοντάρχας στρατῷ γῬτῸ χαὲ στρατάρχας καὶὲ ἕχατον- 

τάρχας Ῥοτξβοη. Υ͂. 254. Εοτί, σῖτον δ᾽ εἰδόσιν διώρισα ἄριστα χτξ. 

ΒΑΒΌΜΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. ὅθ 

σέ Ῥοηίμουμη οἰπβάθπη [αθυϊαθ ἀὰὺ ποιηΐηᾷ 6556. ΒΌΒΡΙΟΔΙΌΓ. 
Ηδυίαηρ οὐ Καίβοῃο 1. ]. Ρ. 114. ὙΙάΘ οἰΐδιῃ δὰ ἔν. 359). 

189 

μηδ᾽ αἵματος πέμφιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς 

Οὗν. Ευν. Βδροῦ. 837. ΒδΟΟΝΙ νοῦῦα 6556 ΥὙἱάθηΐῦ, 5ΘΗΒ18 

δαΐο ὙΘΥΌΟΤΙΠῚ ὨΪΟ: γϑὺ οᾶΥ6 Π6 ὙὈΪΠΘΟΙΘΙΒί. 

ΠΕΡΡΑΙΒΙΔΕΣ. 

ὙΙάΘ βιρτα δὰ ᾿ϊξίονα. Αὐὐν δὰ ᾿δης δυϊαπὶ δυΐ δὰ 

Τ1,ἴαπη ρογιϊποὶ ἔν. 854. Ῥγδρίοσθα δ ἤδηο [δθ]8π τοίοσί 

(ἦγ. 285 Ἡβροκοι), ἔν. 8217 Ἠογτηδηῃ, (ἥν. 394 Ἠδγίυπρ). ἢθ- 

5 0ἢ. ἀλφινία" ἣ ἀλεύχῃη, Περρεβοί (Περραιβοί Μυβυτχιβ, Αἰσχύ- 

λος Περραιβίσιν ΜΟΙ αΐ, οἷν. δὰ ἔτ. 185 οὐ 186). 

188 
ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα χἀχροϑίένια, 

ποῦ γρυσότευχτα χἀργυρᾶ σχυφώματα: 

ΗΒ νυ δὶβ ἀἄοπα παρ 1811, αὰᾶ6 56 ἀδίαγαμ Ιχϊοῃ ΡΓΟΙἰβουδύ, 

οχίροσα Ποίοηθαπι ρμαΐαὶ Ὁ ΜΏ]]ΘΓ. 

18 
ἀργυρηλάτοις 

έρασι γρυσᾶ στόμια προσβεβλη μένοις 

188. Θαϊθη. νοὶ]. ΧΥ͂Π Ρ. 880 πέμφιξ... ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὃ 

αὖτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ.. καὶ ἐν Πενϑεῖ »μηδ᾽ .. βάλῃςε. 

184 Αἴποη. ΧΙ ρ. 4994 Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Περραιβίσι φησί 

»ποῦ.. σχυφώματα«; Ἐυϑίαίῃ. Οἄ. Ρ. 1175, 22 Αἰσχύλος μὲν σεμ- 

γύνει τὸ σχεῦος ἐν τῷ νποῦ.. σχυφώματαε; 

186 Αἴμϑη. ΧΙ ρ. 4160 Διὲἰσχύλος δ᾽ ἐν Περραιβίσι (περρε- 

βοις ΒΌΡΘΙΒΟΓ. αὐ πῃ. Τοῦ. Α, οοΥγοχὶὺ Ὀἰπαοτῇ τοὺς Περραιβοὺς 

(περρεβοὺς Α) παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς χέρασι γρωμένους 

διὰ τούτων »νἀργυρηλάτοις . . προσβεβλημένοιςε. (προβεβλημένοις ἘΝ). 

Οὐγ. Ἐπβίδι. 1]. ῥ. 9117, 13. 
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180 
, "» ΄ ᾿ , 

τέϑνηχεν αἰχῶς γρημάτων ἀπαιόλῃ. 

Ι80ἃ 
Εχ Εἰγπιοϊοσίοὶ Μαρπὶ ΠἰΌγο Ὑαίϊοδηο 1818 οἀϊαϊ ἢ ΒοἰίΖθη- 

οἰοίη ἴῃ [πά. 16εἰ. δἰ. Βοκίοοι. 1890 Ρ. 4 ὅτι δὲ χαὶ ἐγεύοντο τοῦ 

αἵματος καὶ ἀπέπτυον Αἰσχύλος ἐν ταῖς Περραιβίσιν (τοῖς πρὸσλέ- 

βισιν ςοἀ.) ἱστορεῖ χαὶ ἐν τῷ “αΐω (τῶ πλαΐω οοά., τῷ περὶ “αΐου 

γ6] τῷ “αΐῳ ΒοἰϊΖεπϑοίθἰη). ἨἩΐπὸ σορποβοϊ(γ, ἔγ. 8564. δ᾽ θΓΌ ΓΙ 

[αθ0]846 ὑΥἱθα Θ πα ἢ 6886. 

ΠΗΝΕΔῸ0 ΠΗ. 

Εχ ἔν. 181 Ἄοορσποβοϊζαγ, θαΪαπὶ δα {ΠΠΧῚ8 εὐ ῬΘΠΘΙΟΡΘΒ 

σΟρ ΠΟ ΠΘ πὶ ϑρθοΐδϑδβθ. ΥὙ͵Δ6 ϑυργᾶ δ ᾿Οστολύγους. Δὰ 

ΒΔΠπὸ ἴα υΪαπη τοίθγθηοβ 6556 Υϑῦβιιβ ἃριἃ ϑίον. ΕΟ]. 1, ὃ, 

19 βουύναΐοβ 

οὐχ ἔστι πράσσοντάς τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν" 

ὀξὺ βλέπει γὰρ ὃ χρόνος, ὃς τὰ πάνδ᾽ δρᾷ, 

δὰ 4πο05 τοίθσαῃς Ἰοπημηὰ εὐριπδ᾽ πινελόπ (Μελανίππῃ Μυϑ8- 

στᾶγθ) ἴῃ οοα. Ρ δα φοορᾶιῃ 20 Δα ΒΟΥ Ρ[ΆΠΙ, ϑιβρ οαίυν ΝΥ ἂρ- 

ΠΟΙ ἰοιηπι ἠἰσγύλου Πηνελόπῃ ἴυΐϊδδθ ταΐα5. Αὐ {Ππ4 ἸΘΠηπιὰ 

Φ Ὕ . . " ἤ ΛΑ 

οαπῃ οἷβ ααδ8 ἴῃ τηᾶγρ. ο0α. Εἰ 1116 ἸΘΡΈΠΓΕΓ εὐριπδ΄ ὁ ὁ0ῃ- 

βοοἷαί οἱ δὐριπίδυυ ᾿Αλύπῃ οὑπὶ Οὐοηϊῃρίοπο ἱπίογργεία  Γ 

ΥΥ̓ΔΟ πα τ. 

186 Εαδίαϊ. 1]. Ρ. 852, 84 ἀπὸ τοῦ ῥηϑέντος αἰόλλω καὶ 

ἀπαιόλῃ γίνεται: ἣ ἀπάτη καὶ ἀποστέρησις. Αἰσχύλος »τέϑνηχεν 

αἰσχρὸς .. ἀπαιόλῃκ. ἨροδγοΝ. ἀπαιόλη" ἀπάτη, ἀποστέρησις. Δἰσχύ- 

λος Περρέβην (Περραιβοὶς Μυβυγὰβ, Περραιβίσιν Ὀἰηαοτῦ. Αμηροά. 

ΒΕΚΚ. Ρ. 419, 12 ἀπαιόλη" ἀπάτη ἢ ἀποστέρησις. 

186 αἰχῶς 5Ξογίρβὶ ρῖὸ αἰσχρός. αἰσχρῶς Βαίον, οἰχτρῶς νοὶ 

οἰχτρός Ἐ Υ ΒΟ ϊαΐ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

[81 

ἐγὼ γένος μέν εἰμι Κρὴς ἀρχέστατον 

{Π|χὶβ οβϑθ υϑύθα οὑπὶ ὌΧΟΥῈ ΟΟΙ]ΟαΌΘΗηἑ5 οἵ [110 856 

ὩΠαπ οχ Ογοίδθ ρυϊποὶρὶ 5. 6586 β᾽ πη] η{15 νἱἀθγαηΐ ἾΟΧ ἴῃ 

ΘΌΡἢ. Απηΐ. Πρ. 80 οἱ ΤορθοκΚ Ῥδίμο]. οἰθπι. 1 γ. 991. Οἴτ. 

Ηομ. Οἀ. ΧΙΝ 199. 

ΠΟΛΥΔΕΚΤΗΣ. 

Οομπθιμοσδῖαῦ ἴῃ οδίδϊοσο. ὙΊΙΔ46 βυρτὰ δα Διχτυουλχούς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Σ. 

Εχοουρύ. οχ τηυβϑίο. ἰδῇ. βαρτα Ρ. 469 ταύτῃ χαὶ 

ἄριστος εἰς τραγῳδίαν Αἰσχύλος χρίνεται, ὅτι εἰσάγει πρύσωπα 

μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. χαέ τινες ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ 

μόνων οἰχονομοῦνται τῶν ϑεῶν, χαϑάπερ οἵ Προμηϑεῖς, Ατϊδίοί. 

Ῥοοί. ο. 18 1456 ἃ 23 τὸ δὲ τερατῶδες οἷον αἵ τε Φορχίδες 

χαὶ Προμηϑεύς (χαὶ οἱ Προμηϑεῖς ΒοΙρῚς ῬΆΠΙΟΙ. ΧΧΧ  γ. 6179). 

π οἰδ!ορῸ ΟΟΙΠΙΠΘΙΙΟΥ ΔΗ ΠΥ δεσμώτης, λυόμενος, πυρφόρος. 

Ηλγαῃ ἰθυΪασια Ῥγοιηθίμθαμῃ υἱποίαπιὶ οχοθρίμμη 6556 ΡΙῸ- 

τηϑίμϑο βοϊαΐο, οοπδίαῦ 6χ 860]. ῬΙΌΠΙ. 5217 ἐν γὰρ τῷ ἑξῆς 

181 Εχ Εἰγπιοϊορσίοἱ Ναρηὶ οοα. Ὑδίϊοδηο 1818 οἱ οοά. ΒἿο- 

τοηΐμο Β Βοιϊχοηϑίοίῃ [πᾶ. Ιοοΐ. δἷ. Βοβίοοιι. 1890 μ. ὅ βαϊαϊί 

Βᾶδς (οἴτ. αὶ Εἰγποϊορίοὶ Μ. ρΡ. 81, 6): ἀφϑονέστατον" ἰστέον 

ὅτι τὸ ἀρχέστατον, ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν τῇ Πηνελόπῃ (ἐν πελω 

γαΐ.) »ἐγὼ.. ἀρχέστατονε καὶ τὸ αἰδοιέστατον ὡς παρ᾽ ᾿ἀλχμᾶνι 

οἷον »σιοῖσι κἀνϑρώποισιν (συοῖσι αϊ.., ναοῖσιν ἀνϑρώποισιν ΕἾοτ.) 

αἰδοιέστατονα καὶ τὸ ἀφϑονέστερα κτὲ. (Υἱάθ δα ἔν. 12). Οἶτ, 480 

“Ὁ γοοθ αἰδοέστατον οοά. ΕἾοΓ. οὐ ἰποαϊΐα ΕἸΥΙΠΟΙΟΘΊΟΙ ΘρΡΙἱοπιᾶ 

ἃ Ξ΄Ππθοη6 φσγδπιπιδίΐοο οοηΐοοία οἱ βαϊΐ. Εἴγηι.. Μ. Ρ. 81. 6 Βαθοῦ: 

αἰδοιέστατον: ἰστέον ὅτι τὸ ἀρχέστατον ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν τῇ 

Πηνελόπῃ οἷον »ἐγὼ .. ἀρχέστατονε καὶ τὸ αἰδοιέστατον καὶ ἀφϑο- 

νέστατον ποιητιχά ἔστι χτεέ. 
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δράματι λύεται, ὃ παρεμφαίνει Αϊσχύλος οἱ 580}0]. ν. ὅ88 τῷ 

ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. ἴπᾶά6 πυρφόρον, δεσμώ- 

την, λυόμενον {]]ορίαπι οἤἴθοῖββθ, ἴθ] 8 τ) δαΐθπ), 408 Π| Προ- 

μηϑέα πυρχαέα ῬοΪχ ΙΧ 166 εὖ Χ 64 ποιηϊπαΐ, Θᾶπι βαίγ- 

τἰοαπη [ιῖ556., απδπὶ ουπὶ Φινεῖ, Πέρσαις, 1 λαύχῳ ΑΘΒΟΠΥ]ῈΒ 

οοπαηχοτὶξ (γ. Αὐσαπι. Ῥ618.} οὖ βπηρ οἱ Ποομηϑέως ΠΟΙΉΪΠΘ 

Ἰηβουρβουϊί, οοπΐθοῖῦ ὙΘΙΟΚΟΥ αἴθ. Αθβοῆ. ΤῊ]. Ῥγοιηθίῃθα8. 

1824 οἱ Νεαοιμίγαρ 1826. Αββϑηβογαηῦ πη}] αὖ ΠΟΙ ΔΠη ΟΡΒ0. 

ΥΠΙ γ. 156 544., ταῖιβ ΠΠ18π|ὶ 46 ρεγάθπαο δυΐ ΒΟΥ ΠΟ ΘΘΠΘΥΘ 

Βαπιᾶπο οοπίγογογβίαπι (Ῥτόπι. 241 544.) ἴῃ ᾿᾿σπϊογο ῬΓΟΙΠΟΙΠ ΘΟ 

ἀρὶἰαίαπη 6586, Οὐ δηΐθα ΟΡαΒΟ. ΠΥ Ρ. 25386ᾳ. Ὑ ΘΙΟΚΟΥΙ 

ΟΡΙπἰομθ ἱπιραρηανββθί, ΝΊΌΖΒΟΝ ΘαρΟηΡΟΟδΙΘ Ρ. 5618α., 

 ΨΊΞομου ὕὔθογ ἀΐο Ῥγοιηθι μουβίσαροθαϊθη ἀ65 Αθβοῆ. 1889, 

νὰῃ ἀθ ϑαμᾶθβ Βακῃυνζοῃ ἀθ ρᾶιοαϊα ἰπ ὁ0π|. ΑΥΙΒΙΟΡΗ. 

Ρ. 8954ᾳ. Οοπίτα Υ Θβίρ 8] ῬΓΟΪΘΡΌΠΙ. δα Αοβοῃ. Ρ. 20186αα. 

οἱ βοῦο!ο Ῥτοπι. 94 πολυετῇ ἐν γὰρ τῷ πυρφόύρῳ γ΄ μυριά- 

δας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν οἱ 8115 ΤΟΌΛΙ5 ὨΙΧῈΒ ῬγοιηθίΠθατη 

Ἰσπϊΐογαπι ἰου απ {]]οσῖδθ ἔδυ] τη ἔ]586. ἴα 16 δα Ῥγοιηθίῃοὶ 

ουϊΐαπΒ ἴθ Αἰἰοα ἱπδυϊαϊαπι οἱ λαμπαδοδρομίας ϑρθοίαδδθ 

ϑιϑρίοδίιβ οδί. ΕΔ. ΑΠΤΘΠΒ. 6Χ ἰγαρτη θη [185 ΟΟἸ]Πριΐ, ἰδηΐδη] 

ξαΐθ56. Ῥγοπι. υἱποίϊ οἱ βοϊαἱϊ βἰπη ὑπ ἀΐποιη, αὖ 51 ὧπὰ ἀοοίδθ 

{ποτϊπὶ ἰτασοράϊαθ, ἰδοαϊα πη ΠῸΠ ΠΟΥ ΠΟ ΡοΟὐαθ]ηῦ. ΑἸ 

ἀρηίααθ οαπὶ Οδηίοτο (Νονυ. θοῦ. ὙΠ 21, οἴ. Οαβαιθ. ἀθ 

βαίγυ. ατᾶθο. ΡΟ. Ρ. 1217) ἐθηβθηΐ, ΠΟΙΉΘη Προμηδϑεὺς πυρφό- 

βος ἃ ΠΟΙΠΪΠΘ [2ορ. πυρχαεύς ποῃ ἀϊνουβαση οἱ Ῥυγοιμηθί θη 

Ἰσηϊογαμη 1Π18πὶ ἔα. ]8πὶ βα νυ οᾶτη Π|1586. Οὗ. οὕατῃ « Ολ ΘΒ Γ 

7 οἰζβοῦγν. δ ἃ. ΑἸξογῖν. 1845 Νο. 41 οὐ 1846 Νο. 118, 5ΟΠΟ6- 

ΠΊΔΠΠ Ὑἱπαϊοῖϊδο Φονὶβ Αθβοῖῦ. οραβο ΠῚ ῥ. 955αᾳ. οὐ Ρ. 1205αᾳ.; 

Υ ΨΊΒΟμον, ὕθου ἀϊο Ῥτοιηθ μθυβιγαροοαΐοη (68. Αθβοι. 1δῦυ, 

ΗΚοοκ 'ὰ Ν. σαιγῦ. ἴ. ΡΒ]. 1860 Ρ. 4695α4., Υ̓ 5 Τουβαὶ 

ἔρον ἃ. Αβθβοι. Ῥχοιποίμίθ ἀπὰ Οτγοβίία 1861, ΤῊ Μαγίπ, [μἃ 

Ρτοιιόϊμόϊαο. 1815, Α ΚοΙβοι, Ποῦ Ῥτοιῃ. ἀ. Αθϑβοῖ. 1876. «-- 

Αἀ δαᾶ5 ἴδθυϊαβ ἔν. 869 γοίοσὶ ἩθυΊ8ΠΗ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΟΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

188 

πολλοῖς γώρ ἐστι χέρδος ἢ σιγὴ βροτῶν 

[89 
΄ 

Ψ ξΞρσα 

ΠΡΟΜΜΘΕΥ͂Σ ΑΥ̓ΟΜΕΝΟΣ. 

Θ0Π0]. Ῥγόπι. 521 οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοέραται" ἐν γὰρ 

τῷ ἑξῆς δράματι λύεται, ὃ παρεμφαένει Αἰσχύλος. ῬΠΠ]ΠΟΑΘΠΙ. 

περὶ εὐσεβ. 64. αομρΡ. Ρ. 39 Αἰσχύλος ἐν τῷ λζυο)μένζῳ Π|ρ)ο- 

ζὑποὸ Διὸς δεδζέσϑα (Προμηϑεῖ αὐτὸν ὑπὸ 

Διὸς δεδέσϑαι φησίν 9). 10. Ρ. 41 ὅζσα δοὲ Προμηϑεὸς οὐ 

δζεχγάζδαο)ς, ἀλλὰ μυριάδας ζἐτῶν ἔπαϑεν ὑπὸ Διὸς εἰπὼν 

(εὐλαβεῖγσϑαι μή ποτε φ(χρείττω ᾿χγατασχευάζσῃ τις ὅνπλα. 

χαὶ τὸν {Προμηγϑέα λύεσϑαέ ζφησινδ Αἰσχύλος ὅζτε τὸ ἡ)όγιον 

ἐμήφνυσεον τὸ περὶ θεζτιδο)ς, ὡς χρεζὼνν εἴζη τὸν ἐξ αὐτῆς 

γενζνδηϑέντα χρείτζτγω χατασζτῆνγαι {τ)οῦ πατρός" (ὅϑεν 

χγαὶ ϑνητζῷ συνοιχξζζουσιν αζὐτήγ)ν ἀζνδρέδ. Τη 5680]. ΡΙΌΙΙ. 

94 πολυετῇ᾽ ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ γ΄ μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι 

αὐτόν ὙΊΘΙΟΚΟΙ λυομένῳ ῬγῸ πυρφόρῳ 50 }ἸὈΘη ΠῚ 6586. 600}- 

ἰροϊϊ. Οὗ. Ηγρίη. Ῥορί. αδίσ. Π 15 ρ. 456 ροηιθέδοιιι 

ατιξοηι ἐπ πιοηΐθ ϑουγψέϊἑας πομιῖηθ (αιιοα8ο ἔεγγεα οαΐθηα υἵη- 

188 5010]. Ατὶβιϊα. ρ. 501, 17 καὶ Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ 

δεσμώτῃ »ν»πολλοῖς.. βροτῶνε (βῖ6 64. Ὠϊηά., βροτοῖς ἘΕὙΟΠΊΠΙΕΙ). 

Ηὶς γϑύϑιαβ ἰῃ ῬΊΌπι. νυἱποῖο πὸη ᾿ορΙαγ.. οαπὶ δαΐθπι οχ ῬΙΌΠΙ. ἰσ- 

ὨἰογΟ νουϑαβ αἰἴογαίαῦ σιγῶν ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καέρια 

(ἔγ. 208), Βοὺ ἦγ. δαύ δὰ Ἰρῃ θγιπι τοίθυ θπάσπιὶ δαΐ ΑΘΒοῦν]ο δοϊααὶ- 

οαπάπχῃ νἱἀοίαγ. Οἷν. Οδγοῖπὶ ἔν. ἴῃ 5[00. Ηογ. 88,1 πολλοῖς γὰρ ἀν- 

ϑρώποισι φάρμακον καχῶν σιγή, μάλιστα δ᾽ ἐστὶ σώφρονος τρόπου. 

189 Απίϊαίίϊο. Ρ. 110, 7 χέρσα" τὰ μὴ γεωργούμενα. Δἰσχύ- 

λος Προμηϑεῖ. 
ΑεϑοΟ γα 5 εα. Ὑ εοκΙείη. 97 
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αἷξ: φιοην αὐἰφαίμηι αα ἐγίφίπέα πεϊἰίδα ἀπηογιπι Αοβοἠιψίιε 

ἐγραφοοαϊανιπι 8ογίρίον αἷέ, οἷ ἀρβουιρύϊοποιῃ ἰθι]αθ, αὐὰ 1 

ρΡ]ο 7ονυ]β Ῥεϊυδβιοίδθ Ῥγοιῃθίποὶ ΠΡΟ γα ΟΠ 6 ΠῚ ΒΔ ΗΠ 

Ρἰηχογδῖ, ἀρὰ ΑΟΠΠΠ]θιὴ Ταίϊαμῃ 46 ΟἸ. οὐ μους. ΠΠ 8. γι- 

ἀρίαγ παῖς ἴα θυϊαθ {τ θιιθητ πὶ 6586 ἔν. 2006. Οἷν. οἰϊδιη δὰ 

ῃ. 312. 369, 310, 319, 581, 491, 44], 481. 

190. 191. 1092 

(ΧΟ) ἥχομεν ᾿ - ᾿ 

ὴ ὺς ἀδ τούσδε, {1 ϑεῦ τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε, Ππρομηὕευ, 

Ἂ “ , ᾽ .Σ »: ΄ Μ᾿ 

δεσμοῦ τε πάϑος τοῦ ἐποφύμενοι. 

ε “ ᾿» Ἄκ 

τῇ μὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης 

μέγαν ἠδ᾽ ᾿Ασίας τέρμονα (βᾶσιν 

᾿ Ε . ἀ 

190. 191 Αττίαη. Ῥοεῖρὶ. Ῥοηΐ. Επχ. Ρ. 99, 99 ρα. Ηρτο. οἱ 

Αποηγπι. Ῥοερὶ. Ῥομτὶ Εαχ. εἱ Μαροὶ. ἰῃὰ Μα]]οτγὶ ἔτ. δ βίον. ω 

Ρ. 184 χκαέτοι Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσίν ὅρον τῆς 

Εὐρώπης καὶ τῆς σίας ποιεῖ' λέγουσι γοῦν {παρ᾽ αὐτῷ οἕ Τιτᾶνες 

πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτε νῆχομεν .. ἐποφόμενοικ. ἔπειτα χαταλέ- 

γουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλθον νπῇ μὲν (τῇ μὲν εἀ.).. μέγαν ἢ δ᾽ (τῇ 

δ᾽ Αποη.) ᾿Ισίας .. Φᾶσιν (Φᾶσιν ποταμόν Ἀποη.)4. ῬΓΌΟΘΟΡ. δῖ. 

Θοίμ. ΙΥ̓͂ 6 νοὶ]. ΠῚ ρῥ. 484, 16 ἀλλὰ καὶ ὃ τραγῳδοποιὸς Αἰσχύλος 

ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ εὐϑὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίας τὸν πο- 

ταμὸν Φᾶσιν τέρμονα καλεῖ γῆς τῆς τε Ἡσίας καὶ τῆς Εὐρώπης. 

Ῥγὸ Ῥμαβὶ Ῥ6Ὶ ΘΥΤΌΓ πὶ αὐ Υἱάθίυ Ταυαὶπὶ τηϑπιοσαὺ 500]. ὈΟΉΥΒ. 

Ῥεγ. Χ γ. 328, 28 Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ καὶ Σοφοκλῆς 

ἐν Σχύϑαις ὑπὸ τούτου (501]. Τανάϊδος) διορέζεσϑαί φησι τὰς 

ἠπεώους. 

190 Υ.ὄ 134. ἥχομεν ἄϑλους (γοΥ}5 τοὺς σοὺς οχρυ 818) Βοίμ6. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

φοινιχόπ ᾿ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 

γεῦμα ϑαλάσσης, 
γαλχυχέραυνόν τε παρ᾽ ᾿Θχεανῷ 

λέμνην παντοτρόφωον Μἰδϑιόπων, 
σ.9 [φ ῇ σ , κα λ.- 

ἕν᾽ ὃ παντόπτης ἤλιος αἰεὶ 
“2 δ᾽ ὦ ἥ ῇ " 

γχρῶτ᾽ ἀϑάνατον χάματόν ὃ 

ϑερμαῖς ὕδατος 

μαλαχοῦ προγοαῖς ἀναπαύει 

Ραγίθς ϑηΐ ΡᾶΥγΟΔΪ ομον ΤΙ πὰ ἴῃ [ηἰ{10 ἀΓΑΠΔ ΙΒ 

ρΡοβίίδθ. Αα [08 ἃηδρδθδϑίοβ ρϑυ πτ|5886. τ, 910. ΒΌΒΡΙΟΔ ΕΓ 

ΗΘΥΤΏΔΠΗ. 

199 

«ΠΡΟΜ Τί απθι δωδοίοθ, βοοία ποϑδίγὶ βαηριϊηῖδ, 

φοπογαία (Οαεῖο, αὐδβριοϊέα το αὐιην ἀϑρογῖς 

υἱηποίμηιηα 8ααΐδ, παυθηὶ τ ἠογγίβοηο Κγθίο 

ποοίοηι ραυεπέοθ8 ἐϊηιαϊΐ αὐἀποοίμνέ παυτέαθ. 

ϑαΐξμγηΐι8 ἢι6 8ὲ5 ἱηῇαϊ «ιρρίξογ, 

192 ϑίταθο 1 Ρ. 83 φημὶ. . τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰὐϑιοπέαν 

καλεῖσϑαι τὰ πρὸς ὠχεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ 

Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω »φοινικόπεδον .. 

λίμναν .. παντεπόπτας .. προχοαῖς τ᾽ ἀναπαύεικ. 

198 Οἴο. Ταυβο. Π|10, 28 σνοπίαέ Αοϑοίγῖι8 πον ροθία 8οζμμι, 

9. οἰΐαπι Ῥμιπιαφογοιδ: 156 δηῖπι αοοερίηιιϑ. (μο πιοο ὕετγὲ αρυὰ 

οι Ργοηιοίϊιοιια ἀοϊογοηι ψμθηὶ οωοὶρὶέ οὗ ζαμγέωμι Πιοηιεϊωμιξ,. αὐ- 

ἤχιιβ αἀ Οαμοαβιηι αἰϊοῖξ ἤαθο: νἽἍΤιαπιηι .. Οαιοαδῖ. Αἀ ν. 10 

σ]οββαιη Ῥμοί. ἰθχ. ρ. 608, 24, Απροά. [80 }}π}. 1 Ρ. 8390, 18, ϑυϊά. 

τρέτῳ φάει: τρέτῃ ἡμέρᾳ 5ρθοίατε, γμυίαί Νάιοκ, δᾶ νυ. 11] ἔγ, 204 

εἰσαφάσματα τοΐοτί Βομιί. 

192 Υ͂. 8 χαλχομάραυγον Ἠοτιπᾶπη, χαλχοστέροπον ὙΥ 61]. --- Ὠχεα- 

νυῦ ὝηΙοΒ6Ιον. --- Υ͂. 4 λέμνην γγῸ λέμναν Ὀἰπάογί. --- πάντων τροφὸν 

ΠΡ 6οΚ. --- Υ͂. δ παντόπτας ΡΙῸ παντεπόπτας ΤΥγν Εἰ, παντόπτης Ὠ]ϊη- 

ἀοτί. 
917 



ἈΒΒΟΗΥΠΙ 

υ]ουΐθηιιε πμριθη Μειιϊοϊδονὶ ααϑοῖυϊέ ἠκαηλι8. 

λἀοβ {ϊϊ6 σθοβ ξαῤτγῖοα ον οἶϊ ἐη.86᾽)6Ή8 

ρεγγαμρὶέ ατίμ8, ψιια πιΐϑον βοἰ ογέΐα 

ἐγαηϑυογδεγαΐι5 οαϑέγωι ἰος Ειτίαγωηι ἱποοίο. 

.7απι ἰονίϊο τὸ φμοφιιθ ξωπεδίο αἵ 

ἐγίϑιϊ ααυοϊαίι, αὐιποὶβ ἰασολαη8. πηριῖδιι8 

υ]ουΐθ βαξεοῖίο5 ραϑδέι, αἰϊαπίαί ἔόνο; 

ἐμ ἴθοογα ορίπιο ξαγέα δὲ βαϊίαέα αὐξαΐίηι 

εἰαπφογόηι ζωπαϊέ υαϑένηι, δὲ ϑιδίζηια αὐοϊαη8 

ρίηππαία οαμάςα ποϑέγιηι αὐαμίαςξ βαηρφιϊίηθηι. 

δι υόγοὸ αὐἰοδιηι ἐπ αΐι γοπουαέμηι 65 ὲ Ἰθοιι), 

ἑμηι γιγϑην ἑαοίγος αὐἷάα 856 αα ραδβέιιδ γοζενί. 

Θὲ λαπς οἰϑιοάφηι τιαθϑίϊ οἡμοϊαξιι8 αἷο, 

ψας τι ρεγεπηὶ υἵσιηι ζοθααέ πιϊδογία: 

παηῖιο, μὲ υἱαοέϊβ, υἱποίδδ ΘΟΉ 8.7 Ἰοἔιι8 «]ουΐβ 

αγόοθγα πδηθο ἀΐγαηπι υοἴμογθηι ἃ ρθοίον6. 

ϑὲο τὶ ἴρβ6 υἱάπμιι8 ρθδ8ὲϊ8 ἐαοΐρίο απαῖαϑ, 

αγπῖονθ πιον 8 ἐογηιίπιην απφιῖνθη8 ηναζϊ: 

86 ἰοηφα α ἰοίο πιωηιΐνθ αϑροίΐον «]ουΐϑ. 

αἰφιι6 ἤαθὸ υθέμδέα 8αθοἰΐ8 φίοπιθνλαία λονγὶαὶϑ8 

ἰμοξίβοα οἰαάο8 ποδίγα ἵἴπῇαα 686 ὁογροτῖ, 

6 φιο ἰϊψμαίαθ 8ο[ϊ8 αγάογε ἐποϊάιηί 

φωίίαε, φιίας βαφα αὐϑίαϊιιο ἐμϑεϊϊ απ (Οὐαιιοαϑί. 

192 

ἕππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα χαὶ ταύρων γονὰς 

δοὺς ἀντίδουλα χαὶ πόνων ἐχδέχτορα 

194 ΡΙαἱ. Μοτλ]. Ρ. 98 Ὁ οὐχ ἀπὸ τύχης οὐδ᾽ αὐτομάτως πε- 

ρίεσμεν αὐτῶν (τῶν ϑηρίων) καὶ χρατοῦμεν, ἀλλ᾽ ὃ Προμηϑεὺς 

τουτέστιν ὃ λογισμὸς αἴτιος »ἵππων... δοὺς ἀντίδωρα... ἐχδέκτορας 

κατ᾽ Αἰσχύλον. Ἰάθπι Ρ. 964) »ἵππων.. ὀχείαν .. γονάςε, ὧν ὃ 

Αἰσχύλου Προμηϑεὺς δοῦναι ἡμῖν φησὶν »ἀντίδουλα καὶ πόνων ἀν- 

δέχτορακ. ῬΟΥΙΡΉΥΥ. ἀθ ἃρβί. ΠῚ 18 »ἕππων ὄνων τ᾽ ὀχείαν... 

γονάς«ε, ὡς Αἰσχύλος φησέν, »ἀντέδουλα χαὶ πόνων ἐχδέκτορακ γει- 

ρωσάμενοι χαὶ καταζεύξαντες. 

ΕΑΒΌΜΚΑΒΌΜ ΕΒΑΟΜΈΕΝΤΑ. 

100 

{ΠΡῸΣ ἀγρεὺς δ᾽ ᾿πόλλων ὀρϑὸν εὐϑύνοι βέλος 

190 

{ΠΡῸ ΜΝ ἐχγϑροὺῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέχνον 

191---200 

«ΠΡΟΜ εὐϑεῖαν ἕρπε τήνδε, χαὶ πρώτιστα μὲν - 
͵ὠἑμΨιᾶω 

-..,..) 
»- 

ὦ ἢ ἢ ω μιν “ ΄ ᾿] μι Ἰμη 

βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν εὐλαβου 
πρᾶρις Ζ "» - ΄ ᾽ Ι Ξν ᾿ 

στρύμβον χαταιγίξςξοντα, μὴ σ ἀναρπάσῃ 
ἣΝ ’ ’ ’ » 

δυσχειμέρῳ πέμφιγε συστρέψας ἀφνω. 

Ἂχ Ἂ Ἃ Ἂ ἌἝ 

196 ΡΙαί. ΜοΥ. Ρ. ΤΎ7Ε) ὁ δ᾽ ἱΠρακλῆς ἕτερον ϑεὸν παρακα- 

λεῖ μέλλων ἐπὶ τὸν ὄρνιν αἴρεσϑα: τὸ τόξον, ὡς Αἰσχύλος φησίν 

»ἀγρεὺς .. ἐϑύνοε βέλοςκ. ΑΔ Ῥτομηθίῃ. 50]. τοῦξα!ξ μο0 ἔγαρταθη- 

ἴα ϑοηδί. 

196 ΡῬΙαΐ. ῬομΡ. ὁ. 1 πρὸς Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὃ 

“βωμαίων δῆμος εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὃ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς πρὸς 

τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ’ αὐτοῦ καὶ λέγων »ἐχϑροῦ .. τέκνονκα. 

197 Θδ]θη. νο]. ΧΥ͂Π 1 Ρ. 81954-. 46 ποιηῖπθ πέμφιξ ἀἶ586- 

ΓΘΠ5 (οἴτ. ἔγ. 188): δοχεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν ἐπὶ τῆς πνοῆς Σοφοχλῆς.. . 
᾿ » Ἂν ΣΝ ᾿Ὶ - ᾿ 

λέγειν «.. Διἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ (ΘΙ ΘΥΓΟΓΘΠῚ ΡΓῸ 
, »} “- Ψ } - “- , 

λυομένῳ) νεὐϑεῖαν ἑρπετὴν δὲ .. πνοαῖσιν εὐλαβοῦ βρόμον .. συ- 

στρέφας ἄνως, ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὃ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ »ἐξευ- 

λαβοῦ... προσβάλλῃ στόμα... πιχρὰ.. ἀτμοές (τ. 206). Υ̓ΘΓΒΙΙ5 

ααδίξιον εὐϑεῖαν... ἄφνω δᾷ Ῥτοπι. νἱπούππι τοΐοτί ΕΑ Ψ ΔΈΓΘΗΒ 

δὲ ροβὺ Ῥιοπι. 817 ἰῃβοῦϊ να]ῦ ῬΑΪΘΥ. 

......»----------...----.-----------.----.--------... 

εὐϑύνοι γγὸ ἐϑύνοι ΝΔΌΟΚ. 

ποῦ τὸ φῖὸ τοῦτο ἨΘΥΉΔΠΗ. 

ἕρπε τήνδε(!), πνοάς, ἵν᾽ (2), ἄφνω(4) τοϑεϊταιθγαηΐ ρΡοϑὲ Ηϑίο- 

ρβδᾶπυπι οὐ ΝΜ Βορμίδηυπι (πνοαῖς ἵν) Οδβδιθοηϊ5 οἱ Βοηίου. --- Υ͂. ὃ 

στρόμβον (γοῖ στρόβον) Ῥτὸ βρόμον ΒΟΥ Ρ51. 



ἈΒΒΟΗΥΠΙ 

ἥξεις δῆμον ἐνδιχώτατων 

ζϑνητῶν) ἁπάντων χαὶ φιλοξενώτατον, 
, Θ 9 Ν..} Ψν μ᾽ 

Γαβίους ἵν᾿ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 

τέμνει δίχελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτύόσποροι 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς 

ε . Ἃ - μ᾿ 

“- ἢ ) ς ’ “ “- ᾿ ν 

ἀλλ᾽ ἱππάχης βρωτῆρες εὔνομοι Σχύϑδαι 

- . « " " 

- δλ , ΄ " 5" ; Ἷ 

ἥξεις δὲ “ύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν, 
Ὑ ) " ΄ ὝὝΥ τΝ ᾿ δι ἢ - 

ἔνδ᾽ οὐ μάχης. σάφ᾽ οἰδα, χαι δοῦρός περ ὧν 

βροτοῖςκ. 8601. οπι. δ᾽ 6 ᾿Αβίων .. 

φησί. Ἰάοπι ἴεγο Επιβίαίη. ἢ]. Ρ. 910, 3 

199 ϑίταν. ΥΠ1 ρ. 801 καὶ Αϊσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει συνηγορῶν 

τῷ ποιητῇ φήσας περὶ τῶν Σχυϑῶν »ἀλλ᾽.. Σκχύϑαικ. Δὰ Ῥ͵ΌμΙ. 

50]. τοέϊα!ε Βαΐῖ]ου. Οἷγ. Ηδβυοῖ. ν. ἑππάκῃ οἱ Ηἱρροοῦ. περὲ ἀέ- 

ρων ὑδάτων τόπων γμ. 291. 41 (6 0.018. ἀἰοθηΐθπι: αὐτοὶ ὃ᾽ 

ἐσϑίουσι χρέα ἑφϑὰ καὶ πίνουσι γάλα ἕππων καὶ ἱππάχην τρώγουσε" 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων οἱ ἴθ. 49 ἀθ Βογί μία: χεῖται γὰρ ὑπ᾽ 

αὑταῖς ταῖς ἄρκτοις καὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς Ῥιπαίοισιν, ὅϑεν ὃ βορέης 

πνέξει. 

200 ϑίταν. 1Υ̓ ρ. 182 μεταξὺ γὰρ τῆς ασσαλίας χαὶ τῶν 
»} “-»" - ς -» ; "» - Γ ’ Ἁ 

ἐχβολῶν τοῦ ἹΡοδανοῦ πεδίον ἔστι τῆς ϑαλάσσης διέχον εἰς ἑκατὸν 

σταδίους. τοσοῦτον δὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλοτερὲς 

198 Υ͂. 1 ἥξεις ρτὸ ἥξει ϑίδηϊου, ἕξει Μοίπμοκο. Υ. ῶ ϑνητῶν 

βαρριουϊε Ηθδίι, ἀνδρῶν Ἠοἰϊίοπῖι8, Σχυϑῶν Ὑαϊοκοπδον, βροτῶν Ἠρτ- 

ΤΩΆΠη. --- ΛΥ[. 4 δίχελλ᾽ γγὸ διχέλλης ἨοΪ]δίΘ 108. 

900 Υ͂. 2 Εοτί. σάφ᾽ ἔσϑι. --- Υ. 8 λίψῃ Ἡ Ὀ]ε]5. -- βέλη ᾿᾽χλιπεῖν 

Μαᾶνὶσ. --- Υ͂. ὁ σε Ζεὺς οἐχτερεξ Μοΐποκο, σ᾽ οἰχτερεῖ πατήρ (Οθοί. 

οἰχτιρεῖ οχ ΚΙΛΟΒΒΟΙΗ ρῥγαθοθρίο βουθὶ βο]οῖ; 56 οἷν. ὅόρῃ. ΡΏΪΟΙ. 107]. 

-- Υ 7 νέφη Ρτὸ νεφέλην Η ΥΥοἸ ἢ. -- ὑπερσχὼν φῬτὸ ὑποσχὼν Οδβδαθο- 

πυ8. --- Υ͂. 834. σὺ βαλὼν γὑτὸ συμβαλὼν ΘΑ πιαϑῖιβ. --- διώσει ΡῬΙῸ 

δηώσει ῬΟῦτΘΘ (διώσεις ΤωΘΟρΑΓά118). 

ΕΑΒΌΓΠΑΒΟΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

μέμφῃ" πέπρωται γάρ σε χαὶ βέλη λιπεῖν 

ἐνταῦϑ᾽ - ἐλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐχ γαίας λίϑον 
σ ᾿ Α - “Ὁ ’ » ΄ 

ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς γῶρὸός ἔστι μαλϑαχός. 
ιν" Ἂ7 2 τῶ ΄ » Ἁ ᾿Ὶ - 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὃ Ζεὺς οἰχτερεῖ, 

νεφέλην δ᾽ ὑπερσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 

ἡπόσχιον ϑήσει χϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ 

βαλὼν διώσῃ ῥᾳδίως Λίγυν στρατόν. 

χαλεῖται δὲ Λιϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι 

λίϑων χειροπληϑῶν, ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὑτοῖς ἄγρωστιν, ἀφ᾽ 

ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσχήμασίν εἰσιν .. διαφερόντως δ᾽ εἰς τὸ πε- 

δίον τοῦτο τὸ μελαμβόρειον καταιγέζει πνεῦμα βίαιον καὶ φρικῶδες 

ον τὸ μέντοι δυσαπολόγητον ἰϊσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λα- 

βὼν εἰς μῦϑον ἐξετόπισε" φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ, καϑη- 

γούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου πρὸς τὰς ἑσπερέδας 

»ἥξεις . . μέμφῃ (4111 ΡΥ] πέμφῃ): νεφέλην δ᾽ ὑποσχὼν. . γογγύλων 

(ἀοίοτίοσθα Πρτὶ στρογγύλων) . . ἔπειτα συμβαλὼν δῃώσει... στρα- 

τόνε. Ῥίοπγβ. Η. Απί. Βοπι. 1 41 δηλοῖ δὲ τὸν πόλεμον τόνδε τῶν 

ἀρχαίων ποιητῶν Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ. πεποίηται γὰρ 

αὐτῷ ὁ Προμηϑεὺς «ἹΠρακλεῖ τά τε ἄλλα προλέγων ὡς ἕκαστον 

γρυόνην στρατείαν καὶ 

δὴ καὶ περὶ τοῦ “ιγυστικοῦ πολέμου, ὡς οὐ ῥδιος ὃ ἀγὼν ἔσται, 

διηγούμενος" τὰ δὲ ποιήματα ὧδε ἔχει »ἥξεις . . μέμψῃ (μέμφιν 

Β).. λιπεῖνε. Ηγρίη. Ῥοεΐ. δϑίγοῃι. Π 6 γΡ. 481 «ἀδβοϊιψίωδ αμΐεηι 

π᾿ ζαδιῖα φμας ἵπϑογιδιξων Προμηϑεὺς λυόμενος Ηενγοιΐεηι αἷἱξ 6586 ἢθΉ 

αὑτῷ τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ τὴν ἐπὶ ] 

ον ἀγαοοηθ 86 οὐπὶ ΤΑ σωγδιβ ἀεριισπαπίθηι. ἱοῖξ επἷπι χιὸ ἐξηι- 

ρον Ηεγοιῖοβ α Οἰογψοηθ δουέβ αδαιιχονῖε ἰοῦ {6οῖ886 96 [1φώγαπι 

ποθ: φιοβ ὁοπαίοβ αὖ 60 ῥθοιι8 αδάμοργο πιαπιι8 σοπίιϊέ886 εἰ οσοπιρίωγε8 

φογηι 8αρσίἐἐδ οοη 886, 564 ροδέψμαπι Ἡονομΐοηι ἐοῖα ἀοῇοονεπέ, πνιϊ- 

ἐμαϊηο ϑαγϑαγογώπι οὲ ἱπορία αγπιοτηι «ἰθ οβϑώηι 86 ἑηφοηοιϊα886 πιριΐετβ 

ἰαπι υιὐἱπογίδιιδ ἀοοορίϊδ. «᾽ουθηι αἰέθηι ηυϊβογ μη ιδὰ οιαδβδ οὐ οἶγοα 

ὀμηὶ τιάφπα ἰαρίάωμηι οορία ἐ886ἰ, ιῖδιια 86 Πογομΐοηι ἀεξεπϊθ86 εἰ λο- 

“(65 ζμφα886. Παφιθ «ουεηι ϑἱηιυϊιαϊποηι ρωφπαηίδδ ἑπίον δίάεγα Θ0Ή- 

οἰζμιοϑο. Θ0Π0]. Αταῖ. 714 τοῦτον (56. “Πρακλέα) γὰρ Δέβυσι πολε- 

μοῦντα, ἐπιλιπόντων αὐτῷ τῶν τοξευμάτων ἐπὶ γόνυ πεσόντα λίϑοις 

βάλλειν, οὃς αὐτῷ Ζεὺς ὕσεν εὐξαμένῳ. 
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Θ6 80]. ΑΡΟ]]. ΒΒ". ΙΥ̓͂ 284 τὸν Ἴστρον φησὶν ἐκ τῶν Ἵπερ- 

βορέων καταφέρεσϑα: καὶ τῶν ᾿Ριπαέίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν ἀχο- 

λουϑῶν Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο. Οἴν. ΑΡΟΙΪοά. 

Π ὅ, 11. 11 ὡς δὲ ἧχεν (561]. Ἡρακλῆς) εἰς “Ὑπερβορέους πρὸς "4τ- 
λαντα, εἰπόντος Προμηϑέως τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν ἐπὶ τὰ μῆλα μὴ πο- 
ρεύεσϑαι, διαδεξάμενον δὲ Ἄτλαντος τὸν πόλον ἀποστέλλειν ἐχεῖνον, 

202 
Αἴμθη. ΧΥ͂ Ρ. 6140) Αϊσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ 

σαφῶς φησὶν ὅτι ἐπὶ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτέϑε- 
μὲν τῇ κεφαλῇ ἀντέποινα τοῦ ἐχείνου δεσμοῦ. Ἡγρίη. Ῥορί. 85.Ὑ. 
ΠΠ 15 ρΡ. 451 ποηηὲὶ οἰΐαηι δογοπαπι ἠαδειιῖ886 (86. ῬΓΤΟΠΊΘΙΠ68) αἶωε- 

νηΐ, ἢ 86 υἱοίογοηι ἐπερώπθ ρέξοσα886 αἰϊσεγοῖ: ἐέαφμα ἢοηπεῖτθ8. ἐπ πιαωΐηια 

ἰαοέϊέϊα υἱοίογδημα σογόπας ἤαδεγο ἐπδεϊμογιπέ: τὰ ἴηι φαογοϊαϊ οηἶδειδ 

εἰ οοπυϊυϊὴδ μεγϑρίσογο ἰϊοοδὶί. Οἷν, ἈΡΟ]]οά. ΠΠ| ὅδ, 11, 10 περαιωϑεὶς 

(55. Ἡρακλῆς) ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντιχρὺ χκατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ 

Καυχάσου τὸν ἐσϑώντα τὸ τοῦ Προμηϑέως ἧπαρ αἰετόν, ὄντα 
Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος: καὶ τὸν Προμηϑέα ἔλυσε δεσμὸν ἑλόμενον 

(81. ῥγὸ ἑλόμενος 5οΥγ)ρϑὶΐ Θ8]65) τὸν τῆς ἐλαίας (]. λύγουγ, καὶ 

παρέσχε τῷ Διὲ Χεέρωνα ϑνήσκειν ἀϑάνατον ἀντ᾽ αὐτοῦ ϑέλοντα. 

20}} 
ἀρειδύσανοι 

“08 
εἰσαφάσματα 

208 Ἐπδίαϊῃ. 1]. Ρν. 600, 48 ἀρειϑύσανοι κατὰ Παυσανίαν 

Ἄρεος ϑύσανοι, οἵονεὶ ἀποσχέσματα, παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν Προμηϑεὲῖ λυο- 

μένῳ. Ἠδφδγοι. ἀρϑύσανοε. ἀποσχέσματα καὶ ἀποκλάσματα (ἀπο- 

σχήματα... ἀποβλαστήματα οοά., ὁοοΥΥ. ϑορίηριιβ οἵ Νιοκ) οἵ 

ἀρ(εγεϑύσανοι" ἡνέοχοι. Οἴτ. Ηογπιδπη οραβο. ΕΥ̓͂ Ρ. 288 οὐ ΤΠ οῦθ0Κ 

Ῥφίῃ0]. δἰθη. ἴ Ρ. 340 36. 
ν᾿ 

204 Ηδβγοι. εἰσαφάσματα" εἰσπτήματα ἀπὸ τοῦ εἰσαφίιενας, 

204 εἰσαφέσματα Ὁ Οταβίι8. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΟΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

ΜΡΟΑΗΘΕΥΣΠΥΡΧΆΒΕΒΥΣ 

Ι͂Ὶ οδία!οσο ΠΟῚ ΟΟΙΠΙΠΘΙΟΓαἴγ. ΡῸ]]. ΙΧ 156 ὃ δ᾽ 

ἐμπρήσας τάχ᾽ ἂν πυρχαεὺς ὀνομάζοιτο χατ᾽ Αἰσγύλον χαὶ 

Σοφοχλέα οὕτως ἐπιγράφαντας τὰ δράματα, τὸν μὲν τὸν Προ- 
μηϑέα, τὸν δὲ τὸν Δδαύπλιον. ΜΙάΘ ϑιρτα Ρ. ὅ68.. Π6 δῖριι- 
τηθηΐο ἴδθ.]Δ6 νἱὰθ ὙΘΙΟ ΚΟΥ ΤῊ]. Ρ. 11954.. ὅ01, Ναομίγαρ 
Ρ. 9058α., τὸ, 514, ααἱ 14 δα ἱπβυϊξαΐιτη λαμπαδηφορέας ἴδδἝιπη 

ϑρθοίδδβθ ρμαΐαί. ΑἸΠΧαΘ οαπὴ ῬΟΥΒΑΥ ΠῚ ἴα θα] 86 ΔΥριηΘηΐο 

ΘΟΠΘΧῈΠῚ Ὑἱἀθηΐμ" ἃ ΡΥΔΘΌΘΓΘ απδ6 παγγαὺ Ρ]αΐ. ΑΥΒΕ]4. ο. 20 

ἀρ ἸρῃΘ ΠΟΥ͂Ο ροϑύ ριρηᾶπ) Ρ]δίδθθηβθη οχ ἃ ΠΡ Ϊοἃ 
Ρογίαίο. Ααἀ ἤδης [θυ] 8πὶ ϑιιηΐ 4] ἴ". 288 ρου ποῦ ρΡαίθηΐ, 

ἔν, 8090, 3510, 311 τοίου Ηδυίπηρ. 

φ2θῦ 
" -- (Ἂν ’ » » ᾿ 
λινᾶ δὲ πίσσα χὠμολίνου μαχροὶ τύνοι 

φθῦ 
ἐξευλαβοῦ δὲ μή σε προσβάλῃ στόμα 

᾿- Ὰ 7’, Ε  κ" -.} ᾿] , 

πεμφις" πιχρὰ 76ρ, χο) τα -ύῆς ατμοόοε. 

ἢ σπαράγματα. Αἰσχύλος Προμηϑεῖ λυομένῳ.- Νοηθῃ εἰσάφασμα 

οαμ ἀποαίαῦ ἃ γϑῦρο εἰσαφάσσειν, ἱπἰογργοίδυ οποπι σπαράγματα 

ἹηΔΟῚΞ ΡΓΟΌΔΙΙ πιοηπὶϊΐ Ῥασν. Οὐοηΐογί αὐμηοὶβ ἰαςσογαηδ ὠηριῖδες ἴτν. 

198. 11 ϑομᾶϊ. 
2056 ῬΟ]]. Χ θά τῶν δὲ γυμνασίοις προσηκόντων σχευῶν .. 

ὠμόλινον, οὐ Κρατίνου μόνον εἰπόντος τὸ ὠμόλινον, ἀλλὰ καὶ Αἰσχύ- 

λου ἐν Προμηϑεῖ πυρχαεῖ »λίνα δὲ (λινάδες ῬῚ... τόνοικα. 

4206 Θδαϊ]θη. ΧΥΙΓ 1 μ. 880, νἱὰθ δὰ ἔν". 197. Ηυο τοί! οὐ πὶ 

Οοπίηρίομο Νιοῖκ; δ ρογάυθία γ65 θϑί, ΘᾺΠῚ ΠΟΙΏΪ 8 πέμφεξ ἰηΐογ- 

Ργοίαϊο ποὴ δὰ ᾿ἰρῃϊνοπηαπ), 568 δἃ 5Δηρ. ΟΠ πὶ δηΪπιδὶ βρθοΐδ 8 

ν᾽ ἀθαίαγ. 

906 Υ͂. 1 προσβάλῃ γῖο προσβάλλῃ Οδδδιθοπιιβ. --- Υ. 2 πιχροὲ 

γι Ϊ]ρο. --- χοὺ δίχα ξάλης Η Ὀ1618. 
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τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 

ΠΡΟΜΜΗΘΕΥ͂Σ ΠΥΡΦΟΡΟΣ. 

Φ0Π0]. Ῥγοπι. 94 πολυετῇ ἐν γὰρ τῷ πυρφώύρῳ τρεῖς 

μυριάδας φησὶ δεδέσδαι αὐτὸν. Οοηϊοοῖϊῦ Ηδυΐαηρσ δεδήσεσϑαι, 

Οομεὶ δεϑήσεσϑαι, Τ| ΘΟΒΠΠ6Γ βαβριοαίιβ οδὲ δεδέσϑαι δ γοργὰ 

ροοίδθ δεδέσϑαι σε χρή ϑρθοίαγο, Δ ΘΙΟΚΟΡ ον οὶ ἐν τῷ λυο- 

μένῳ. ΥἱάΘ Ξαρῖὰ Ρ. ὅ6954ᾳ. Ηγρίη. Ῥοβϑί. ἃϑίγ. Π 1 μ. 486 

Ῥχοπιοι ιοιην αἰίοηι ἴθ πιοηέθ ϑοψέϊδαθ ποηιΐηθ (ὐαιιοα8ο ἔθγγεα 

οαίοπα υἱπωΐξ: φιμθηὶ ααϊφαίμηι ααἰ ἐγίφίπέα ηιϊϊδα ἀπηογμηι 

Αοϑβοϊινῖι8 ἐραφοοαϊαγιπι βογίρίον αἴξ. ὙἸὰΘ διργὰ Ρ. 508. 

φθὃ 
- ᾽ σ - Α "0 ᾿ ᾽ 

σιγῶν δ᾽ ὕπο.» δεῖ χαὶ λέγων τὰ χαιίρια. 

201 ΡΙαὶ. Μοι. Ρ. 86 τοῦ δὲ σατύρου τὸ πῦρ, ὡς πρῶτον 

ὥφϑη, βουλομένου φιλῆσαι καὶ περιβαλεῖν (περιλαβεῖν Ναιοῖκ ΡΊΗ]ΟΙ. 

[Υ͂ Ρ. 588), ὃ Προμηϑεὺς »ντράγοςε ἔφη »γένειον... σύγε«. Ἐλαιδίαί!. 

Π. ρΡ. 41ὅ, 1 ἤελιος.. ἀντὲ τοῦ ὦ ἥλιε, ὁποῖον σὺν ἄλλοις καὶ τὸ 

»τράγος .. σύγες, ἀντὲ τοῦ ὦ τράγε, πάνυ στερήσῃ γενείου, εἰ τὴν 

φλόγα φιλήσεις. ἘΡΙΡΠδηΐα5. ΑΠΟΟΓ. Ρ. 109 Ζῆνες δὲ οὐχ εἰς ἢ 

δύο. ἀλλὰ καὶ τρεῖς καὶ τέ ες γεγόνασ: τὸν ἀριϑμόν. ὃ μὲν 
» ν᾿ -“Ἵ" » ’ Υ̓ ,’ὕ’ ν " , Ρ 

γὰρ εἰς αὐτῶν Κρονέδης ὃ προειρημένος .. ἄλλος δὲ ὃ τραγῳδὸς ὁ 

καὶ τὴν χεῖρα αὑτοῦ καύσας" τάχα δὲ ϑεὸς ὧν ἐπελάϑετο ὅτι δάκ- 

νει τὸ πῦρ χαὶ οὐχ εἶχε τὴν πρόγνωσιν τοῦ λέγοντος τράγῳ τῷ 

σατύρῳ εὑρόντε πρότερον (ὁρῶντι πρῶτον Μοίποκθ) τὸ πῦρ καὶ 

ποοσελϑόντι φιλῆσαι »μὴ ἄφη, τράγε: ἁψάμενος γάρ μου (σου Μοϊ- 
ρ ͵ " “" ὙΠ μενος γὰρ μ 

η6Κ0) ἐμπρήσεις τὰ γένειαα. ΑΘΒΞΟΉΨ]Ο γοῦϑαπὶ ἀθαϊὶ ϑίαπϊου. Ο"- 

Ιοαᾳαϊζαν Καῦβοῃθ 1]. 1. Ρ. 302. 

908 6611. ΧΙΠ 19. 4 ἑὰ φιοφιιο απϊηιααυονεζπιιια. ἀρῶὲ «Αεδολῳ- 

μη ἐν τῷ πυρφόρῳ Π]ρομηϑεῖ οἱ αριιὲ Εινίρίάθηι ἐπ ἐναρσοοάϊα φιαέ 

ἰηϑογίρία ε8ὲ Ἰνώ, δμπείθηι 6886 πυϑγϑιηὶ αὐδημ ρμακιοῖβ βμἰαδὲβ. Αεϑβοἶν- 

ἰι8 δῖα »σιγῶν .. καέρια«, Εμνίαϊάε5 ἑία νσιγᾶν 8’ ὅπου δεῖ καὶ λέ- 
᾽ ν᾿ , ὝΡ ᾿ Υ . - 

γειν ἵν᾽ ἀσφαλές«. Οἷν. ΟΠο. 680. ϑορί. 606, 1. (ΟΘΙΠ ΠῚ ΘΥΓΆΥΊ556 

δὲ ρτοὸ ΟΠποθριουῖβ ῬΥΟΠΊΘ ΘΠ) ΤηΘΠΠΟΓᾶ556. Ραΐαὶ Ἠδγίπῃρ. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

ΠΡΟΠΟΗΠΟ,.. 

Μοιμιογαίαῦ πο ἴθι] ἴῃ Οδία]οσο. ΑἸοΙρΡἢν. ΠῚ 48, 1 

ἄφωνος εἴη Διχύμνιος ὁ τῆς τραγῳδίας ὑποχριτής. ὡς γὰρ 

ἐνέχα τοὺς ἀντιτέγνους Κριτέαν τὸν Κλεωναῖον χαὶ Ἵππασον τὸν 

᾿μβραχιώτην τοὺς Αἰσχύλου Π]οοπομποὺς τορῷ τινι χαὶ γε- 

γωνῷ τῷ φωνήματι χρησώμενοξ, γαῦρος ἦν χαὶ χιττοστεφὴς 

ἣγε συμπόσιον. Οἶν. Δ ΟΙΟΚΘΓ ΤῊ]. Ρ. 340 οἵ βυργὰ δά ΝΙΟΌΘη 

οἱ δὰ Ῥαδ]δηηθάρῃι. 

“0}9 
δίπολοι 

ΠΡΩΤΕΥΥ͂Σ σατυριχός. 

Δγρίμη. Αβ8ηι. ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄργοντος Φιλοχ- 

λέους ὀλυμπιώδι χῇ (ὀγδοηχοστῇ ΜραΓΒ15) ἔτει β (1. 6. ΔΠΠ0 

ᾳ. ἢν. 458). πρῶτος Αἰσχύλος ᾿Αγαμέμνονι Χοηφόροις ὐμε- 

νίσι Ποωτεῖ σατυριχῷ ἐχορήγει Ξενοχλῆς ᾿Ἀφιδνεύς. Οἶ΄. 

{γαστηθηΐαμη ἰδθυ]ὰθ ἴῃ απὰ νέχαι Διονυσιαχαί ῬοΙβοΙρίδθ 

ογαπὶ ἰπ ΔΟΙΌΡΟΙΙ ᾿Ἰηνθπίππι οὗ ἴῃ ἘΡΠΙΘΙΙ. ΔΙΌΠ8Θ0]. 1880 

ρ. 261 οἀϊύαμη: (ἐπὲ Φιλο)χλέους .. τραγῳδῶν. Ξενωχλῆς ᾿Ἡφιὸ- 

να(ἴος) ἐχορή(γει). Αἰσχύλος ἐδίδασχεν. ὅϑ6}ο]. Αὐϊδίορῃ! Ἦδῃ. 

1124 τετραλογίαν φέρουσι τὴν ᾿ϑρέστειαν αἱ διδασχαλέαι, ᾿4γα- 

μέμνονα λοηφόρους βὺμενίδας Πρωτέα σατυριχόν. ᾿Αρέσταρ- 

γος καὶ ᾿Απολλώνιος τριλογίαν λέγουσι χωρὶς τῶν σατυριχῶν 

(.. τῶν σατύρων δυῖ τοῦ σατυριχοῦ). ἘΔΡυΪΔη βροοίαββο δὰ 

1Πὰ αιὰθ Μοποῖδὸ ἴῃ Αθρυρίο δορί ἴδβα Ηοιηθῦβ Θά. Ὁ 

549 544. παᾶΙγαῦ, ΟΟΡΠΟΒΟΙ 1 ΟΧ ἔν. 212. Οἷν. Αρ. 622564. 

Πσβοσποσαπὺ 46 μὰς ἔαθαϊὰ ΒΟΘΟΚἢ ΡΥ. {γ ΓΟ. Ρ. 28 οἱ 

968, Ηονπᾶπη ορι86. ΠΡ. 801, Δ ΘΙΟΚΟΥ ΤῊ]. ν. 508, Ν40}- 

ἰτὰσ Ρ. 291, Α 5061} Τοίγα!. Ρ. 1254.. αΤῸΡΡΘ Αανϊδάηθ γΡ. 52. 

(γἹά6 οἴϊαπι δὰ ἔν. 28, 280, 281). 

5209 Ἡδβνοῖι. δέπολοι" διπλαῖ. Αἰσχύλος Προπομποῖς (δέπολοε 

αἰσχύλος διπλαὶ πρόπόμποις οο., οοΥΥ. Μαβαν 5). 
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210 

σιτουμένην δύστηνον ἀϑλίαν φρώβα 
᾿ ᾿ ’ 

μέσαχτα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπληγμένην 

21 
χαὶ τὸν ἐγϑύων γάώρον 

ἐ ̓ δι ϑ 

ὔ᾿ "»ς 

ἀξληι ως 

210 Αἰδθη. ΙΧ ρ. 3944 ἐν δὲ πέμπτῳ περὶ ζῴων μορίων τὴν 
φάβα οὐὖχ ὀνομάξει (55. Ἡριστοτέλης), καίτοε ἰσχύλου ἐν τῷ σατυ- 

ριχῷ (τραγικῷ Α΄, ΘοΥΓ. Οδβδαθοηι5) Πρωτεῖ οὕτω μνημονεύοντος 

τοῦ ὄρνεϑος »σιτουμένην .. προσπτύοις πεπλεγμένηνκα. 

211 Ηοτγοάϊΐδη. π. μον. λέξ. ν. 8δ, 19 γάρος. Αἰϊσχύλος ρω- 

Σ σατυριχῷ »χαὶ.. γάρονκ. Αἴμδπρη. ΠῸ ν᾿. 610 ὅτε δ᾽ ἀρσενεχόν 
» ν ᾿ ᾿ "» "5 ᾿, ν᾿ » » , " ΄ 

ἐστι τοὔνομα (380. γάρος), Αἰσχύλος θηλοῖ εἰπὼν »χαὶ.. γάρονκ. 

Ηοτγοάϊδη. Ῥίουξοηὶ Ρ. 437 ὁ γάρος ἀρσενικῶς" »τὸν ἐχϑύων γάρονκ. 

212 8610]. Ηοπι. ὃ 366 ἐἰδοδϑέη, ἀπὸ τῆς εἰδήσεως χαὶ ἐπ-- 

στημῆς τοῦ πατρὸς τὸ ὄνομα" χαὶ “ϊὶσχύλος δὲ ἐν Πρωτεῖ Εἰδο- 

ϑέαν αὐτὴν καλεῖ. Ἐϊγπι. απά. Ρ. 316. 80 6 οσοἄ. Ῥαγίβ. 2688 6οτ- 

γτϑοΐαπη: χερδώ ὑποχοριστιχῶς, ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἡ Εἰδὼ καὶ ᾿γὙῴφὼ 
»: Ὰ “ ν ’ ν 

ἀντὶ τοῦ ἰδοϑέα καὶ “) Φιπύλη. Οἷν. Απροά. ΒΕΚΚ. Ρ. 8567, 9 τῶν 
ἂν" -- , “ΣἋψὝ ᾿΄ » ζ ν ᾿ 

δὲ ϑηλυκῶν (5611. ἡποχοριστιχῶν) τύποι τρεῖς, ὁ εἰς Ὡ, οἷον “)͵Ἱῳφὼ 
φςμ" -᾿ ἈΉΡ ΨΝ » ν Ω Ὑ Κψιπόλη, Εἰδὼ Εἰδοϑέα καὶ φρὼ ἡ ἨἩφροδέτη, 5680]. Ατὶδί. Εαα. 
1068 χερδώ.. ὡς εἰδοϑέα Εἰδὼ καὶ “) φιπύλη “γώ. 

218 Ηρβυοῆ. ἄξλπτοι" δεινοὶ χαὶ ἄαπτοι. “ἰσχύλος Πρωτεὶ 

γοοα απ ἄαπτος ΠΟῚ ΠΟΥΔΠῚ γοοὶβ ἄελπτοε οχρ] δαί οπθηὶ, 564 

αἰνουϑδπιὶ οἷπβ ἸΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 6556 οοηϊθοὶς Κα ἀβίοσυ. Οἷν. δὰ ἀσ. 147. 

210 Υ. 39 πρὸς πτύοι Ρῖο προσπτύοις Οςβδαθοηιβ, ἴοτί. πρὸς 
πτύων. --- πεπληγμένην ΡΓῸ πεπλεγμένην ϑοΒ Οἱ σΠΔΘΊΒΟΓ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ 

214 
ἅμαλα 

21 
᾽. ὁ 
επάσωυ 

ΣΑΔΑΑΙΝΙΑΙ. 

Σαλαμίνιοι ἴῃ οαἰαϊοσο. Π6 ἀιριμθηΐο υἱάθ δὰ θρῇσσας 

Ρ. 511. ΑΘΒΟΏΥ 7εύχρων ϑυμολεόντων τηρηίϊοποιῃ ἴδοϊύ ΑΥἹ- 

βίορῃ. βδηῃ. 1041 (νἱ46 βιργὰ δὰ Μγυυιϊά. οὐ ἰηΐγα δὰ ἔν, 489). 

Ημς τοΐοσί ἣν. (289. 301, 858 Ηδγίμηρ,) 404 Υ̓ΆΡΤΘΓ. 

210 
’ , - ᾿Ξ Ὑ , 2 - 

μοι γενοιτὸ φᾶρος ἰισὸν ἐν ο"ρᾶνῳ 
Ὕ 

ξ 

211 
ἀναρροιβδεὶ 

214 Ηδρφϑγοῖ. ἄμαλα: τὴν ναῦν, ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν τὴν ἅλα. 

Αἰσχύλος Πρωτεῖ σατυρικῷ. Οἷν. ἘγΠηι. ΝΜ. γ. Τῦ, 22 ἁμάδα τὴν 

ναῦν Αἰσχύλος, αΌϊ ἄμαλα οῃποπᾶαι Ῥᾶὰν. ΟἿ. ϑρ]. 88, 8θ0. 

215 Ηδβγοῖ. ἐπάσω" ἐχτήσω. Αἰσχύλος Πρωτεῖ σατυριχῷ. 

216 Ηοτγοάΐδη. π. μον. λέξ. Ρ. 86, 22 οἱ μέντοι τραγικοὶ ἐπέ. 

σης ἐχτείνουσι τοῦ προχειμένου ὀνόματος (φάρος) τὸ Α καὶ συ- 

στέλλουσι, ὡς παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἐν Σαλαμινέαις (σαλαμέναις ο0.) »εἴ 

μοι... οὐρανῷ«κ. ϑιπ το Υ Ηδγοάϊαη. περὶ διχρόνων ἴῃ Απθαά. 

Οχοη. ΠΡ. 29ὅ, 16 οἱ Οτγϑιημδί. Πογπι. Ρ. 444. ηἶδὶ ᾳυοᾶ ἧσον 

οὐρανῷ οχ θοπὶ οἱ Ηογοά. ἐμοὲ ῥγὸ εἴ μοι. 

211 Ηρβυοι. ἀναρροιβδεῖ' ἀναρροφεῖ (ἀναροιδοῖ" ἀναροφεῖ 

604.). «“ἀἰσχύλος Σαλαμινέαις (σαλαμῖνες οο04.), ἀντὲ τοῦ διαπνεῖν 

(ἀναπνεὶ Μοϊποκο ῬΆΪ]0]. ΧΙΠ Ρ. 515). Ὅμηρος δὲ ἀναπίνει καὶ 

ἀναροφήματα ποιοῦν ἦχον (καὶ ἀναρροφεῖ μετὰ ποιοῦ ἤχου 1, Ὀϊη- 

ἀοτ. χαὶ Σοφοκλῆς ἐν Ναυσικάᾳ ἀντὶ τοῦ ἀναρρέπτει. 

916 ἔσον ὃν οὐρανῷ ΕἘΑΦΆΑΒΓοΙΒ, οἷον οὐρανῷ Ὀϊπάογί. Εὸτ- 

(8556 ΑΘΒΟΏΎ]5 βου ρϑὶι: εὔϑε μοι] γένοιτο φᾶρος ἀντιφεγγὲς οὐρανῷ. 



ΑΕΒΟΗΥΠῚ 

218 
ἀνὴρ 

210 
ἔχλογον 

220 
χανϑύλας (ἢ) 

γΕογίαββθ ἰὰ βουρύππι ἔπ. τ] ΠΔΙΤΑαῖαγ, απΟ 00 

Αἴαχ, οϑάδθγθ οοδοίαβ, Οὐ ὈΥΙΒ ἰοῦ 5 Παβίαγι πη ΟΟΠΕΙΙΒΊΙΒ ἤπ6- 

εἶς, ααᾶθ 5Ρ]6η 146 Θχουηανῦ ΠΟΙΠΘΙῚΒ Πιαά. ΧΙ 554---ο͵άς 

Ηδυτδηη (οραβο. ὙΠ Ρ. 510). 

[ΣΕΜΈΛΗ ἤ ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ 

Σεμέλη ἢ ὑδροφόρος ἴῃ οαία]οσΟ. ὅ86Π01]. ΑΡ0]]. Βἢ. 1 

636 θυιώσιν ὠμοβόροις: Μαινάσιν, ἔνϑεν χαὶ τὴν Σεμέλην 

θυώνην χαλυῦσιν, ἐπειδὴ Αἰσχύλος ἔγχυον αὐτὴν παρεισήγαγεν 

οὖσαν χαὶ ἐνθεαζομένην, ὁμοίως δὲ χαὶ τὰς ἐφαπτομένας τῆς 

γαστρὸς αὐτῆς ἐνθεαζομένας. (απ δαΐθιη δα ραγίπμη ΒΔΟΟΘΙΙ 

ἤν. 922. βρϑοίθί, ἀγρυπηθηΐαπι ἰᾷ οταῦ απο ΑΡοΟ]]οά. ΠῚ 4, 9 

οἱ Ηγρίῃ. ἔν. 119 δχροηπηί. ΝΟΙΊΘΩ ΟΠΟΙΊ, αιοά δα ᾿ποθη- 

ἀϊαπι τοσίαθ Ζονὶβ [α]πηΐηθ οβδοίιπι τοίου πὶ 6556. 5.ΒΡ]- 

οαἴαν ὙΥΘΙΟΚου ΤῊ]. Ρ. 32854., δὰ δαπᾶπ, απ ΒΔΟΟΉ τ. ΓΘΟΘῊΒ 

μαΐτ5 Ρουθ γοία", ἀβουθηΐοβ ἔδτηη]ὰβ (τὰς ἐφαπτομένας τῆς γα- 

στρὸς αὐτῆς) ϑρΘΟἴδΔΓΘ γα ΕΑ ΑἸ τθη5 οὗ ργορανὶ Εἰ Μδδ85 ἀθ 

918 Ηδβυοῖι. ἀνήρης" ἀνδρώδης. Δἰσχύλος Σαλαμινέαις (σαλαμἴ 

ἐ08.). Οἷν. Εῖγηι. Ν.. γ. 108, δ ἀνήρης" ἄνανδρος, οὗ δὲ ἀνάρμο- 

στοςς. ὕτ ϑορι. Ττδοι. 460 ἑπογαπίὶ αὐἱ ἀνὴρ εἷς ΡγῸὸ ἀνήρεις 

δοοίρογθηῦ οὐ ἀνάνδρους παρϑένους ἰῃλογΡΓΘί ΓΘ ΗΓ (γ]46 Ὀϊπά. 

δηποῖ. δὰ 5680]. ϑόορῇ. ΠΡ. 11), ἰΐα αυποὰ ΑΘΒΟΏΎ]0 ὑγ] θα} ἀνή- 

ρῆς, 6Χ ἀνὴρ εἷς ὁοΥΓαρίαπι 6556 υἱαϊῦ Νάυοῖ. 

219 Ηδϑυοι. ἔχλογον᾽ διήγησιν. Αἰσχύλος Σαλιμινέαις (ἀσα- 

λαμηνέαις οοἀ.). 

220 Ηδεγοῆ. χανϑύλας" τὰς ἀνοιδήσεις. Αἰσχύλος Σαλαμι- 

νέαις. [ἱ4. κονθϑηλαέ: αἕ ἀνοιδήσεις. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 989 

Α656}). ΒΈΡΡΙ. 1890 ρΡ. 10 οοῃϊαῖο βὅόοσδῃο περὲ γυναιχείων Ῥ. 29ὃ 

ρά, ἤοβο τοὺς δὲ πόνους τὸ μὲν πρῶτον τῇ διὰ ϑερμῶν τῶν 

γειρῶν προσαφῇ πραΐνειν οἱ ῬΙαπί. Ατηρ τ. 1002 »οδέφμαηι 

ρερογῖξ, ριιθγοβ ἰαῦθγ8 ὑιι88ἱξ πος. Ὧθ ὉΠΠ]Ορίαθ ἔθ .}15. υἱὰθ 

ΒΌΡΙὰ δὰ ΒδρΟμα5. Εὖ πᾶηὸ ΑΘΒΟΠΥ] ἰαθα]απ οἱ ΒΟΡΠΟΟΙΒ 

αυδο ᾿γδροφόροι ᾿ῃδοΥ ἰτπνῦ βαύγυϊοαβ ἔπ]5586. ΟΡ παίαν Ηδι- 

πῆρ, απ] πὰ] ἴαθαϊαθ {Ἰαϊῦ ἔν, 288 οἱ 200. 

29] 

μω 

χατέχτα τοῦτον 

᾿μφίδρομος 

5 Υ̓ ἀνταία 

ἄστεχτα 

2921 Ξ000]. Ηοπ.. 4 319 ἔχταν.. (γᾶ δὰ ἴγ. 181) χαὲ ἐν 

Σεμέλῃ ἢ ̓γδροφόροις »Ζεὺς .. τοῦτονκ. Ἐΐγηι. ΜΝ. Ρ. 806, 81 τὸ 

τρέτον ἔκτα, οἷον νΖεὺς ὃς χατέχταςκ. 

999 Ηρβνοῖ. ἀμφέδρομος. Αἰσχύλος Σεμέλῃ ἔπλασε δαΐμονα 

καινὸν (καὶ ο0ἃ.. ΘΟΟΥΤ. ΜΌΒΕΓΙΒ) περὶ (παρὰ Νδιοῖκ) τὰ ἀμφιδρό- 

μια, ὡσεὶ (ὠδεῖ οοἅ.) ἔλεγες (1. ἔλεγε) τὸν 1 νέϑλιον. Οἷγ. Βαργᾶ 

δα ἔν. 6ὅ. 

928 Ηδρβυος. ἀνταία: ἐναντέα, ἱκέσιος. ΔΜἰσχύλος Σεμέλῃ. 

σημαίνει δὲ καὶ δαίμονα (δαιμόνεα ἸιΟΌΘΟΚ Αρίδορ!ι. Ρ. 121, οἵγ. 

Ρργβ. 607)" χαὶ τὴν Ἑχάτην δὲ ἀνταίαν λέγουσιν ἀπὸ τοῦ ἐπιπέμ- 

πειν αὐτά. Οἷν. Εΐγπι. Μ. Ρ. 111, 49 ἀνταία καὶ ἣ Ἑκάτη ἐπιϑε- 

τικῶς. Διογενειανός, ἱκέσιος. 

224 Ἡρϑγοῖ. ἄστερχτα (ἄστεκτα αυγοίμ8)" τὰ οὐ δυνάμενα 

κατασχεϑῆναι. Μἰσχύλος Σεμέλῃ. Οἶν. Αποοᾶ. ΒΕΚΚ. Ρ. 4660, 1 

ἄστεχτα" «ἀβάστακτα, ἀνυπομόνητα, οὐ δυνάμενα κατασχεϑῆναι. 



ἈΒΒΟΗΥΠῚΙ 

ΣΙΣΥ͂ΦΟΣ [ΔΡΑΜΝΕΤΗΣΙ. 

Σίσυφον δραπέτην, αποα ποιηθηῃ οδίδ]οριιβ Πα θθΐ, ἀγδμᾶ 

δ υτ]σα ἔαΐ556, Οαβαιθοπο (ἀ. ΡΟΘΒ8. 858. Ρ. 166) Δαβθοηςυπηύ. 

ΝοΙηθη ἃ ρορία ἴρ80 ἀδίαπι ΒΠΠΏΡ]Ὸχ Σέσυφος {π|586 ΥὙἹἱα  ίαΓ. 

Π6 δισιπηθηΐο οἷγ. Ῥῃθγθουα. ἰπ 56}0]. Ηομῃ. Ζ 158 δ5ῖνθ 

ἤν. 18 οἂ. Μύ]]ογ. 8610]. βὅόορῃ. ῬῈ]].. 625. ΘΙ ΤΠ}. 

ν. ὅδῦ8αᾳ. ΒΔΌυ]ὰ νογβαΐα 6586 υἱαθίαν ἴῃ ΘΙΒΥΡΠΟ 4010 6Χ 

᾿ηἴουῖὶβ ἰαρίνο οὐ ἃ Μριουσο δ ἰηΐθυοβ τϑάποίο οΧχ ᾿ρ515 

ΘΡΌ]15, 485 5αίυυὶ Ἰδθίαῃίθβ ᾿ΔΥΤΙ ΡΟΓΘηΐ. 

Ὁ 241) 
χαὶ νίπτρα δὴ χρὴ ϑεοφόρων ποδῶν φέρειν" 

λεοντοβάμων ποῦ σχάφῃ γαλχήλατος: 

ΘΟΙοηΐ 86. γρῦθα ϑΙβυρηὶ δὰ ΒΌΡΘΓΟΒ Το πο5 ΠΔΌΘΙΘ, 

αὖ 56η55 οϑὺ: γϑὺ δὶ ἰδυδοῦτιπὶ ροάσμη ἀθὰπὶ ἔθγθηζαμη δα- 

ἴουτὶ ἀθθϑί, ἃ] ΡΟ Ιν 5 ἀθηθα ἸΘΟΠΪ 5 ΡΟ] θ5 βίδη8 ᾿ΠΥΘΗΙΓῸΓ ἡ ς 

γοΥθα σις ΔὉ Δ]1.4Ὲ0 4110. ἰογίαββθ [τη 10 Ῥγοοδοὶ, αἰ Γ. 

290 
σὺ δ᾽ ὁ σταϑμοῦχος εὖ χατιλλώφας ἄϑρει 

221 
ἀλλ᾽ ἀρουραῖός τίς ἐστι σμίνϑος ὧδ᾽ ὑπερφυής: 

Αα ΒΙβυρῃση Πᾶθο 6 5010 ΘΙΠΘ ΘΟ ΘΠ ΒρΘοΐδυ6 ΤΟ} 

ὙΥΘΙΟΚΘυ. 

2925 ῬΟ]]. Χ 18 ἔξεστι δὲ καὶ σχάφην ὀνομάσαι κατ᾽ Αἰσχύ- 

λον [που σχάφην] εἰπόντα ἐν Σισύφῳ »καὶ.. χαλχήλατος«; ῬΟΙ]. 

ΥὯΙ 40 τὸ δὲ τῶν ποδῶν νέπτρον νέπτρα μὲν Αἰσχύλος, ᾿δριστο- 

φάνης δὲ ἀπόνιπτρον. Οἷγ. ΗοΥ. 54[. Π 8, 21 οὐδηι παηὶ φιμαθγ Ἐ7Ὲ 

ἀπιαδαπι, χιο σαζον ἐϊϊ6 ροᾶθ8 ἰαυΐβϑεὲ δίβῳρῆμδ ἀεγ6. 

220 ΡΟ]]. Χ 20 εἴρηται τοίνυν ἐν Αἰσχύλου Σισύφῳ »σὺ.. 

ἄϑρεικ. 

9221 Αο]ΐδη. Ν. Α. 5 ἔτι γὰρ χαὶ τοὺς Αἰολέας καὶ τοὺς 

227 ἀρουραῖος τίς.. ὑπερφυής; Ῥγῖο ἀρουραῖός τις.. ὑπερφυής 

ΗδΥΤΏΔΠΗ. --- εἶσε ῬΙῸ ἐστι ΒοίΠθ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

Ὁ 8 
Ζαγρεῖ τε νῦν με χαὶ πολυξένῳ {πατρὶ 
χαίρειν 

ΘΙΒΥΡΠῸΒ ἤδθο ἀΐοογθ νἱἀθίαγ. 

229 
χαὶ ϑανόντων ἰσὶν οὐχ ἔνεστ᾽ ἰχμάς 

290 
᾿ δ᾽ 3 Ν - 59 ξς σοὶ ὃ οὐχ ἔνεστι χῖχυς οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι 

φλέβες 

Τρῶας τὸν μῦν προσαγορεύειν σμῶϑον, ὥσπερ οὖν καὶ Αἰσχύλος ἐν 
τῷ Σισύφῳ νάἀλλ᾽’ ἀρουραῖός τις... ... ὑπερφυήςκ. 

228 ΟΥ̓δ6Γ. Απροᾶ. Οχοη. νο]. 11 Ρ. 448, 11 5ῖνθ Εἴγῃ. Θυά. 

Ρ. 221, 40 τινὲς δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν Ἅιδου φασίν, ὡς Αἰσχύλος ἐν 
Σισύφῳ (ἐν σχύφῳ Ἐϊγπ. αυά. οἱ οοά. Ῥαγὶβ. ΓΑΓΟΒοΥΪ ἴῃ ἘΠ γη,. 
ΟτΥοη. Ρ. 218, διηθπᾶ. ΕἸΟΣ]]Ο, οπι. οοα. ΒΑγοΟΟ.) »Ζαγρεῖ τε νῦν 
με (μοι Απροᾶ, Οχ.) χαὲ πολυξένῳ γαέρεινςε. Υἱάθ δᾷ ἔτ. δ. 

229. 280 Εἴγῃῃ. αυά. Ρ. 821], 588 χέκυς" ἣ δύναμις. Ἀπολλό- 
δωρος ἰχμάς.. καὶ Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ »νκχαὶ ϑανόντων εἰσὶν οὐκ 

ἐνεστιγμάσει, τὰ σοὶ δ᾽ οὐχ ἔνεστι χέκις οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι φλέβεςκ«. 
ϑανόντων φησὶν ἀψύχοις. Ἐΐγτη. ἴῃ Απροοᾶ. ῬΑΙ8. νοὶ]. ΙΥ̓͂ Ρῥ. 8, 22 
χέκυς ἡ δύναμις. Ἀπολλόδωρος ἐχμά.. χαὶ Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ 

»χαὶ ϑανόντων εἰσὶν οὐκέτι ἱμάσει τὰ σοὶ δ᾽ οὐκ ἔστι κέκυς οὐδὲ 
αἱμόρρυτοι φλέβες«. ϑανόντων φησὶν ἀφύχων. Ηδοο ΒορΟΚᾺ δᾷ 
ἔγταρτη. Ῥὶπά. Ρ. 668 οπιθπάδν! 50: χαὶ Αἰσχύλος ἐν Σισύφῳ »καὶ 
ϑανόντων οἷσιν (ἰσὶν Ναιοκ Μόϊδηροες ἀγόοο- οι. ΠΥ Ρ. 7175464.) 

οὐχ ἔνεστ᾽ ἰχμάς«. εἶτα »σοὶ δ᾽ οὐχ ἔνεστι κῖχυς οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι 

φλέβες ϑανόντι«: ὅν φησιν ἄψυχον. Μα]ΐπ) »σοὶ δ᾽... φλέβες« περὶ 
ϑανόντων φησὶν ἀφύχγων. 

2928 πατρί Βρρ!]ονὶϊ Ηρυτηδηη. 

290 τῶν χατϑανόντων τὸ χαὶ ϑανόντων ΒοΥρῖίς, χαὶ τῶν ϑανόν- 

των Ὀϊπαοτί. 

9280 Ἐοχί. σοὲ δ᾽ οὐχ ἐν ἰσὶ χῖχυς. 

ΑΦΞΟΒΥΎΠΩ5 εἀ. ΔΜ εςκΙεΐη. 38 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

29] 
ἄμβωνες 

29 
δίοπος 

ΣΙΣΥ͂ΦΟΣ ΠΕΤΡΟΚΥΔΑΙΣΤΗ͂Σ. 

[πη οδίαϊορο ποὴ ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΑΙΣ 860 [αθυ]Δ. Ὀγδιηᾶ 

βαϊγτίοαμι ζυΐδδα νυΐαὶ Ηαγίαηρ. [)6 Δριμηθηΐο οἷτ.  ΘΙΟΚΟΓ 

Τα]. ν. ὅ50544., ααἱ [θυ ϊαπὶ δὰ ᾿Αβορὶ δία ἃ δονθ ἔχε 

Δὐάυοίαιι οἱ ἃ ϑίβυρῃο ραϊγτὶ ἀοίβοίαπι (ἈΡο0]]0ά. 1 9, 3 οἵ 

ΠῚ 12, 6, ὅ, 5080]. Ηοπι. 4 180) βρθοΐδβϑο Ρυΐαί. 6 τηγϑίθ 

ἴῃ δας ἴαδαϊα ογυϊσαί5 υἱὰθ βυργὰ δὰ ἱερείας Ρ. 514. 

2 ..9 
" - » ξ΄ ; - 

Αϊτναῖός ἐστι χάνϑαρος βίᾳ πονῶν 

2.9.8 
ϑώφεις 

241 Υἱάο δὰ ἔγ. 108. 

232 Ἑτοϊϊδηυβ 1058. ΗἸΡΡΟΟγ. Ρ. 62, 2 διόπῳ τῷ τῆς νηὸς 

ἐπιμελητῇ, παρὰ τὸ διοπτεύειν. Ἀττικὴ δὲ ἡ λέξις χειμένη .. παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ ἐν Σισύφῳ καὶ Εὐριπίδῃ ἐν Ἱππολύτῳ (80}}. χαλυπτομένῳ). 

Ἐπδὶ. Οἁ. ν. 1106, 58 διέπειν τὸ ἐνεργεῖν λέγει, ὅϑεν χαὶ δίοπος ὃ 

οἰχονόμος παρ᾽ ΑἰϊσχύλῳοΡλ Οἷτ. ῬοΙ8. 4ὅ βασιλῆς δίοποι (8080). 

διόπται χαὶ διέποντες ἡγεμόνες) οἱ δὰ ἔτ. 269. 

223 8680]. Αγ. Ῥδο. 13 μεγάλοι λέγονται εἶναε χατὰ τὴν Αἴτ- 

νην χάνϑαροι. μαρτυροῦσιν δὲ οἱ ἐπιχώριοι. . τρόπον δέ τινα χαὶ 

Αἰσχύλος ἐπιχώριος" λέγει δὲ ἐν Σισύφῳ πετροχυλιστῇ »ΔΑἐτναῖος.. 

πόνωνε. 

284 Ἠροβυοῖ. ϑώφεις" ϑωπεύσεις. Αἰσχύλος Σισύφῳ πετροχυ- 

λιστῇ (σεισύφῳ πετραχυλισϑείς οοἀ.). 

953, πονῶν γῖὸ πόνων Ὀϊηάοτί. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 581 

ΣΦ, ΓΞ σατυριχή. 

Ὀγαιηὰ βαίγγϊουμη Οραϊροάρθδρ ἰρίγαϊοσῖαθ. Ὑ1ὰ6 βυρΓγὰ 

δὰ Μάιον. Αα ϑρθήηρθιῃ ἔγ. 282 ρϑυξπουθ οθηβυ ΕΥ̓ ΖΒΟΙΘ. 

Ιη ἔν. 285 ξένος ἰπ 6] ρίαν Οραΐρυβ ΡγορΌο ορργοββᾶπι ϑρῃίη- 
ΘσοΙὴ ΘΟΓΟΠΔΠΘΙΒ. 

τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον ἀργαῖον στέφος, 
.- τα » : δεσμῶν ἄριστος ἐχ Ποομηϑέως λόγου. 

290 
“ Κ [ - ΄ ΄ 

Φφίγγα δυσαμεριᾶν πρύτανιν χύνα 

Ὁ Υ] 
χνοὺς 

ΤΗΛΕΦΟΣ. 

5.60Π0]. ΑΥ,ι ΑΟἢ. 882 ὁ 7ήλεφος χατὰ τὸν τραγῳδοποιὸν 
Αἰσχύλον, ἵνα τύγῃ παρὰ τοῖς Ἕλλησι σωτηρίας, τὸν ᾿Θρέστην 

285 Αἴμθη. ΧΥ͂ Ρ. 614) Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμη- 
ϑεῖ σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ [τε] τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον 
περιτέϑεμεν τῇ κεφαλὴ ἀντέποινα τοῦ ἐχείνου δεσμοῦ, χαέτοι ἐν τῇ 
ἐπιγραφομένῃ Σφιγγὶ εἰπών »τῷ.. Προμηϑέως (προμηϑέος Α) 
λόγουκ«. 

2380 Αὐβίοριι. βδῃ. 1287 Σφίγγα δυσαμερίαν πρύτανιν χύνα 

πέμπει, 5680]. Σφίγγα δὲ δυσαμερίαν τὴν ἐπὶ χαχῷ χρόνῳ θηβαίοις 
φανεῖσαν, πάροχον ϑανάτου. ταῦτα δὲ ἐχ «Σφιγγὸς Αἰσχύλου. 
γοΥθυπι πέμπεε 6Χ Αϑδιηηθιηῃο 6, ἈΠ46 ΡῬΓΟΧΙΤΉ5 ΑΥΙΒΙΟΡ 818 Ὑ6Γ- 

518 ΒΠΙΡ[αΒ οϑί, ΓοροίυἹῦ ΘΟΙΏ]ΟΙΒ. 

9231 Ηδβυοὶ. χνοῦς" ὁ ἐκ τοῦ ἄξονος ἦχος. λέγεται δὲ καὶ 
χνοή. καὶ ὃ τῶν ποδῶν φόφος, ὡς Αἰσχύλος Σφιγγίί. Οἴν. δορί. 

868 πομπέμους γνόύόας ποδῶν. 

925 Υ.1 ἀλύγινον ἀρχαῖον στέφος ὙΥ οἷ] Άθναθ οΥἰαυθ 1876 ν. 460. 

236 δυσαμεριᾶν Ῥῖοὸ δυσαμερίαν οὔτῃ ΒοΙρκίο, αυἱ οἰΐδπι δυσα- 

μερίας φτορομὶξ, ὈΙπάοτγί. 
98 5 
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εἶχε συλλαβών. Ἦοο ῥτουθδίαγ ἤν. 289. Ιἴδαὰθ ποη γϑοΐθ ἃ- 

δἰἐγαπίυῦ αποὰ γαΐου ἀθ ϑὅορῃ. Αἰθδά. Ρ. 19 ϑβυβριοαΐιιβ δῦ, 

δὰ Αδϑοθυ] πὶ ὑγδηβδία 6586 απ80 ἀθ ἘΌΣΙΡΙ 8 ΤΘΙΘΡ ΒΟ αἰοὶ 

ἀοοογοηί. Ατρυμηθηΐυμῃη ἰσιυγ δὰ Τοθρῆυμη νυ]πογαίατη δὉ 

ἈΘὮΠΠ6 βαπαπάυπι βρροίαθαί. Οἷνγ. ἀθ6] ἀθ ΕαγΡΙ 15 ΤΘΙΘΡΠΟ 

Ρ. 12544., ὙΥΘΙΟΚοΥ ΤῊ]. Ρ. ὅ6284.. αΥ. Ττᾶρ. Ρ. 8154., Οὐδδη 

ΤΟΙορμὰ5 πὰ ΤΥΤΟΙΙΟ5 Ρ. 86544., ὙΥ̓́ΘΟΚΙ θη ἄδθου ἀγθὶ υθυ] ΓΘ 

Τταροθάϊοθῃ 465 Εὐγρ 65. δι σζαηρθΌ. ἀθγ ΑΚδά. ἴη Μαπομθη, 

ΡΠ1105.- ἰδέ. ΟἹ. 1818. Πρ. 2015α4ᾳ., ΟἸΒοθεσί Β]ὰ υπὰ [6ὰ 

Ρ. 146544ᾳ., ΡΙΠπσ ααομηοαϊ ΤΟΙΘΡΩΪ ἔθ ]ὰπὴ οὖ βου ρίογοβ οἱ 

ΑΥΓΙἤοο5 γρίογθϑ ἰγδοίανουϊηὶ. ΗδΔ1}16 1886 ρΡ. 12544.. ΒΙΌΌΘοΟΚ 

ἀϊα ὔπι. Τταρ. Ρ. 845544., Βορεγὺ Βα υπὰ [6ἀ Ρ. 1468ᾳα., 

ὝΗ νὴ ἀθ ϑδηᾶθ Βακῆυυζθη 46 ραᾶγοᾶ. ἴῃ (0πι. ΑΤΙΒΙΟΡΗ. 
Ρ. 9. Βογίαββθ δὰ Τϑίθρῃϊ 46 ὑϑῦυβ 5118. ΠδΥΥΔ ΘΙ Γοΐθ- 
Τοπάυβ οϑὺ ὑυὐϑύϑιβ απθὴ ϑίγαρ. ΧΙ Ρ. 572. οὐ 4111] σοιῃπιθ- 

τογδηΐ: 

χωρὶς τὰ ἤυσῶν χαὶ Φρυγῶν ὁρίσματα, 

46 ΠῚ ὙΘΥΒῸΠῚ ΑΘΒΟΒΥ]ΘῸ ΠῚ 6886 Ηθτη8ηη ἴῃ ὅορῃ. Ὁ. Ο. 808 
οομϊοοῖϊί. Οἷν. 5001]. ατοσ. ΝὰζΖ. ἴῃ Οδίαὶ. οοα. ΟἸΔνκ. 1 Ρ. 31 

Ἕλληνες ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀναπλέοντες ἐπλανήϑησαν χαὶ Φρυγίαν 
χαταλιπόντες τῇ Μυσίᾳ πρυσέβαλον. Τήλεφος δὲ ὁ τοῦ “Πρα- 
χλέους παῖς τούτους διώχων ἔλεγεν γχεγώρισται τῶν Φρυγῶν 

χαὶ τῶν ωυσῶν τὰ ὅριας. τοῦτον ἐν συστώδην μάχῃ τιτρώσ- 

χουσιν ᾿Αχιλλεὺς χαὶ Αἴας" ἀλγοῦντα δὲ δεινῶς ἱΠραχλέους υἱὸν 

αὐτὸν εἶναι μαϑόντες χαὶ μεταμεληδϑέντες οἱ τῶν ᾿λλήνων βα- 

σιλεῖς ἐπισχέπτονται χαὶ λόγοις παραχαλοῦσιν ἰατροὺς οἰχείους 
ὡς ἐνὸν ἐπιμελούμενοι. τοῦ δὲ γρηματισϑέντος μὴ ῥωσδϑῆναι 

τοῦ ᾿Δγιλλέως ἄνευ πρὸς αὐτὸν ἀφιχόμενος ϑεραπεύεται. -- 

ὙΥΘΙΟΚΟΥ τ. Ττὰρ. Ρ. 8654. ὁοιμροηὶϊ {Π]οσίαπι, οαϊι8 4] 6 γἃ 

ἴα θυ]αὰ Ἡυσοί, ἰογία ΤΟΙΘΡἢ 5. ἔπουϊΐ, ῥυτὰ δυΐθπη οδΘα θὰ 
ΑἸΘδάδυ απ, την β {γα Τα τη, ἃ ΤΌΙΘΡΙΟ ρογροίγαΐδπι ἰγαοίαυ θυ. 
ΟὈΙοαυϊ αν Ὠγουβθη ααἱ ἰπίον ωσούς οὐ αἰϊαῃη ἴα θυ ϊδπι 8}}- 

αυδπὶ Ταϊοηθιη ἰηίθγοθάθσθ πθσαί. 16 οἰΐδιη δὰ ὑδρείας. 
ΕΥ. 561 πὰς τοίονί οι ίζ. 
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298 
χύδιστ᾽ ᾿Αγαιῶν ᾿ἀτρέως πολυχοίρανε μάνϑανέ μου παῖ 

2.99 
. ἁπλῇ γὰρ οἶμος εἰς Ἅιδου φέρει 

Ηδος ἀΐοοσθ νυἱάρίυγ Τρ Β τη 88 56 ΟἸΘβίρ 

ΡΥ ΆΪ απ ΟΟΥΓΘΡίαπΊ σομ ΐππιο ἰπίογίθοθ ἢ 6586, 51 5808 

5101 ποροίαγ. 

240 
ἀμφιδεξίοις γερσί 

ΤΟΞΟΤΙΔῈΕ Σ, 

Αὐσιπηθηΐαπη ἴδθιϊδθ. ἀθ 4ὰ0ὺ οιγᾶνὶ ΘΙΟΚΟΥ ΤΙ. 

Ρ. 481, Ναομύγαρ Ρ. 27, 291 (οἵγ. αὐίθοι. Ττᾶρ. Ρ. 49), δὰ 

Αοἰδθοηΐβ ἔπηοϑῦπμπι οχϊ τὴ ϑρθοίαδβϑθο οχ ἔτ. 241 οἱ 244564. 

οοσπογῖ Ὠγούβθη οὐ Τοξότιδας ὨγΤΏΡ85 Ὠίδηδθ ΟΟΙΗΪΓ65 [1886 

τῃοητ Ηογηδηη (οΡα50. ΥἼ Ρ. 3844). Οἷν. Ἀρο]οά. ΠῚ 4, 4. 

288 Ατ᾽βίορῃ. Βδῃ. 1270 χύδιστ᾽ .. παῖ, 5080]. αὶ ἐχ 7ηλέ- 

φου Αἰσχύλου, 5680]. ἃΙίοταπι ΠΌτογαπι ᾿Δρέσταρχος καὶ ᾿Απολλώνιος, 

ἐπισχέφασϑε πόϑεν εἰσι. Τιμαχέδας δὲ ἐκ Τηλέφου Αἰσχύλου, ἤσ- 

κληπιάδης δὲ ἐξ Ἰριγενείας. Ἱποοτγία Ἰρίζα Παΐα5 γΘΓΒ5 5688. 

939 Ρ]αί. Ῥμῃδράοῃ. ρ. 108Ὰ (ϑίου. Επ5]. 1 49, 58 Ρ. 484, 26 

ρᾷ. ὙΥΔΟΙ5πι.) ἔστε δὲ ἄρα ἣ πορεία οὐχ ὡς ὃ Αἰσχύλου Τήλεφος 

λέγει" ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλὴν οἶμον φησὶν εἰς Ἅιδου φέρειν, ἣ δ᾽ 

οὔτε ἁπλῆ οὔτε μέα φαίνεταί μοι εἶναι. Ὀίοηγθ. ΗΔ]. ἈΠοί. 6. θ, ὅ 

γο]. Υ͂ Ρ. 266 μία γὰρ καὶ ἣ αὐτὴ οἶμος κατὰ τὸν Αϊσχύλον εἰς 

Ἅιδου φέρουσα. ΟἸεπι. ΑἸοχ. βύτοηι. ΙΥ̓ Ρ. ὅ88 οὐχ ἔστιν οὖν κατὰ 

τὸν Αἰσχύλου Τήλεφον νοεῖν ἁπλῆν οἶμον εἰς Ἅιδου φέρειν, ὁδοὶ δὲ 

πολλαὶ καὶ ἀπάγουσαι ἁμαρτίαι. Μγϑ5815 Βυπο Ιοοὰπὶ Υἱπαϊοαΐ ὙΥ̓ΑΡΏΘΓ. 

940 Ηδβυοι. ἀμφιδεξίοις χερσέ: ταῖς τῶν τοξοτῶν (τόξων 

οοἃ.) διὰ τὸ ἑκατέραν γεῖρα ἐνεργεῖν ἐν τῷ τοξεύειν. Αἰσχύλος 

Τηλέφῳ. Οἰγ. ἀμφιδεξέοις ἀκμαῖς ϑορΡὶι. Ὁ. Β. 1248. 

940 χερσὶν ἀμφιδεξίοις ΑΘΒΟΒΥ]ΌΠΙ ΒΟΥ Ρ51586 βυϑρίοδίυῦ Νϑῦοκ. 
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Επογαπί αυἱ [Δ Ὀυ]Δπὶ βαΐγτίοδτη ρμυϊαγθηΐ, αἵ ΕὙΘΌΘΙ ΒΔ ὙΤΟΡΎ. 

ατ. ἔτ. Ρ. 13138ᾳ. 6 πηγϑίθυβ ἤδὸ ἴδθιϊα ον ρσαί 8 υἱὰθ 
ΒΈΡΓα δὰ ἱερείας Ῥ. ὅ14, ἀ6 ΡοΥβοπᾶ Αοίδθοῃϊβ ΡῸ]]. ΕΥ̓͂ 14] 
τὰ δ᾽ ἔχσχευα πρόσωπα ᾿Αχταίων ἐστὲ χερασφόρος χτξέ. ὶάΘ 

οἰἴαιη δὰ ἔν". 339. 

2Δ] 
ν ) ’ ,“ Ἂκ ς ΄ 

οὔπω τις ᾿Αχταίων᾽ ἄϑηρος ἡμέρα 

χενὸν πόνον πονοῦντ᾽ ἔπεμψεν ἐς δόμους. 
Ἐχ ΡῬΓΟΪΟΡῸ δᾶθο τοροίϊία νἱἀθηΐξαν. 

Δ, 213 
«ΑΚΎΤΟ ὦ ταῖς  ἄγναϊῖς παρϑένοις γαμηῃλίων 

λέχτρων ἀστει μὴ βλεμμάτων ῥέπει βολή. 
- “- ἡ Ἄ μὴ 

νέας γυναιχὺὸς οὗ με μὴ λάϑῃ φλέγων 
ὀφϑαλμός,͵ ἥτις ἀνδρὸς ἢ γεγευμένη" 
» μ. ’ Ἁ ΓΣ ᾿ 

ἔχων δὲ τούτων ϑυμὸν ἱππογνώμονα. 

241 Αποοᾶ. ΒΘΚΚ. Ρ. 361, 9 ἄϑηρος ἡμέρα... ὁ χρησάμενος 
τῇ φωνῇ καὶ τῇ φράσει Αἰσχύλος ἐστὶν ἐν Τοξότισι (τοξότῃσι οοἀ.). 

πρόσεστι δὲ τὸ σεμνὸν τῆς λέξεως χαὶ τὸ πολιτικόν. λέγεται δὲ 
ἐγγράφων 

χν . ’ Ὺ , - 
ἐπὶ ᾿Αχταίωνος νοὔπω .. πόνου πλουτοῦντ᾽ .. δόμουςκ. 
χρῶ, φησὶν ὁ Φρύνιχος. 

242. 243 Απίϊροηι Ηϊβϑι. ΠΓ. 6. 116 τῶν δὲ ϑηλέων ζῴων 
[ς ων ’ Ύ ’ [κ4 ᾿ ᾽ 

ῥοπιχώτερόν φησιν εἶναι πρὸς τὴν συνουσίαν ἵππον χαὶ ἱππομανεῖν 
᾿» τιν σ ἃ λ“ Ὰ ; , 

ἐσχυρῶς, ὅϑεν καὶ πρὸς τὴν βλασφημίαν ἀπὸ τούτου μεταφέρεσϑαι 

᾿ ΄ , Ὑ ᾿ 

241 Υ.1 ᾿Αχτέων᾽ Ὠϊπάοτέ. Υ. 2 πόνον πονοῦντ᾽ ΡΓῸ πόνου πλου- 
τοῦντ᾽ (ΔΟΙΏΡΟΥΖ. 

᾿ 242 Ὗ,.1 ὡς ταῖσιν γν6] ταῖς μὲν γὰρ Οοπίηρίοη. αἰδοῖ γὰρ Βοίδθρ, 
χάτω γὰρ Τοὰρ (ἐν ταῖς Τοξότισιν: ἄδων ταῖς ἀρυὰ Απιϊροπαπι ἰ6σθη- 

08). - Ὗ. 2 λέχτρων ἀγεύστοις ΤοὰΡ, λέχτρων ἀπεέροις Ηθδίῃ. --- δέ- 
πει βολή Ῥῦο ῥεπιβουλη ϑαϊτηδ8 08. 

248 Υ.1 γυναιχὸς δ᾽ Θδίδκον. --- Υ. 8 ἔχω δὲ ϑαἸτηδϑὶ 
Ὑ ΈΙΟΚου. 

.-" τηϑϑῖ8, ἔχοντα 

ἘΑΒΌΠΛΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΈΤΑ. 

2λᾺ 
χύνες διημάϑυνον ἄνδρα δεσπότην 

Ἀιοὶξ ἴαταα]α5 ἰπἰουϊζαπι δαὶ πα 188. 

“λῦ 
ῬΟΙ]. Υ͂ 41 τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Ἀἀχταίονος χυνῶν ὀνόματα χατὰ 

τὴν Αἰσχύλου δόξαν Κόραξ Ἅρπυια (ἀραία Α) Χάρων Μυκόττας. 

240 
πεζοφόροις ζώμασιν 

ΤΡΟΦΟΙ νἱᾶα ΔΙΟΝΥ ΣΟΥ͂ ΤΡΟΦΟΙ. 

ΓΨΙΠΙΑΡ, 

6 [01]. ΑῬΡ0]1. ΒΒ. 1 169 ὅτε δὲ ἐμίγησαν οἱ ᾿Αργοναῦται 

ταῖς Δημνίαις, Ἡρόδωρος ἱστορεῖ ἐν τοῖς ᾿Αργοναυτιχοῖς. 

χαὶ τὰς πρὸς τὰ ἀφροδίσια χεχινημένας ὀνειδίζεσϑαι. φαΐνεται δὲ 

καὶ Αἰσχύλος ἱστορικῶς (ἑστορηκὼς Ὁ ΟΥβἰ 5) τὸ τοιοῦτον οὕτως 

πως εἰρηχέναι πρὸς τὰς παρϑένους ἐν ταῖς Τοξότισιν ἄδων (ᾷδων 

Οοπἰηρίοπ). »ταῖς.. . ῥεπιβουλης καὶ διαλιπὼν προσέϑηκεν »οὔ με.. 

ἱππογνώμονα«. ῬΙ]αΐ. Απηδίογ. ὁ. 21 Ρ. 161 καὶ γὰρ Αἰσχύλος ὁρ- 

ϑῶς ἐποίησε «νέας . . γεγευμένη«κ, ΜΟΥ. Ρ. 81 Ὁ »νέας μὲν γὰρ γυ- 

ναικός. ὡς Αἰσχύλος φησίν, οὔ τι λανϑάνει φλέγων ὀφϑαλμός .. 

γεγευμένηςκ. Ἐΐγπι. ΝΜ. Ρ. 209, 41 ἀπὸ δὲ τοῦ ἕππου ἱπποσέλινον 

καὶ »ϑυμὸν ἱππογνώμοναα τὸν μεγαλογνώμονα, ν. 414, 48 (Εἴγπι. 

ΕἸου. οὰ. ΜΗΙοΣ Ρ. 171) εἴωϑε γὰρ ἣ προσϑήχη τῶν τοιούτων 

ζῴων τὸ μέγεϑος τοῦ ὑποχειμένου δηλοῦν ὡς »ϑυμὸν ἱππογνώμονας 

τὸν μεγάλης γνώμης, καὶ βούπαις. Οἴγ. οἰΐδπι 5680]. ϑόρῆ. ΑἹ. 148. 

244. 900]. Ηοπι. 1 598 ὅ δὲ Αἰσχύλος ἐπὶ τοῦ διαφϑεέρειν 

φιλῶς τέταχε (56}}. τὸ ἀμαϑύνειν) περὶ τοῦ Ἀχταίωνος λέγων »χύ- 

νγες . . δεσπότηνκα. 

246 Ηοβυοῖ. πεζοφόροις ζώμασιν. Αἰσχύλος Τοξότισιν, ὥσπερ 

πέζαν ἐχόντων τῶν χιτώνων᾽ τινὲς δὲ ποδήρεσι. ζῶμα δὲ τὸ ἔν- 

δυμα. Ῥμοῖ. Ι6χ. Ρ. 40, 18 πεζοφοροῦσιν (ΟΟΥΤΡ αΠΙ 6ΘΧ πεζοφό- 

ροις}" ἤτοι πέζαν ἐχόντων τῶν γιτώνων ἢ τοῖς ποδήρεσιν. ΡΟΪ]]. 

ὙΠ δι τὸ δὲ ζῶμά ἐστι μὲν ἐπιτήδειον ἐνδῦναι, πέζας δὲ ἔχει, 

ὡς Αἰσχύλος δηλοῖ πεζοφόρα τὰ ζώματα ἀποκαλῶν. ΥΙΙ 68 οἱ δὲ 

πεζοφύόροι χιτῶνες ἢ οἵ ποδήρεις ἢ οἱ πέζας ἔχοντες. 
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Αἰσχύλος δὲ ἐν ᾿(γῴιπύλῃ ἐν ὅπλοις φησὶν αὐτὰς ἐπελϑούσας 

χειμαζομένοις ἀπεέργειν, μέχρι λαβεῖν ὅρχον παρ᾽ αὐτῶν ἀπο- 
βάντας μιγήσεσϑαι αὐταῖς. Σοφοχλῆς δὲ ἐν ταῖς Δημνίαις χαὶ 

μάχην ἰσχυρὰν αὐτοὺς (]. αὐτὰς) συνάψαι φησίν. Οἷτ. Βυργᾶ 
διὰ Ααβέρους Ρ. 519 οἱ Δεμέαν Ρ. ὅ45. Αἀ πᾶηο δου ϊδη) 
ἔτ. 289 Ῥου ΠΘΓ6 βυβρίοαίιβ δύ ΔΙ Κθηδου, (ἔν. 20 Βυ οι). 

9117 
᾿“γῴώ 

ἀποχυρσωσαμέναις 

ΦΙΔΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

Αὐραμι. ὅορῃ. ῬὮ]]. χεῖταε χαὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἣ μυϑο- 
ποιία. ΑΒΡρΑΒΙῸΒ ἴῃ Αγὐἱδί. ΕΠ. ΝΙο. οὰ.  Εοβο Ηρ. Υ 
Ρ. 100, ἀἩΘΥ]ΟΙαΐ Ρ. 138 οὐ γὰρ εἴ τις ὑπερβαλλουσῶν ἀλγη- 
δόνων ἡττᾶται ἢ λυπῶν, ϑαυμάσιωον ἀλλὰ συγγνώμης ἄξιον, 
οἷον εἴ τις ὥσπερ ὃ παρὰ τῷ Θθεοδέχτῃ Φιλοχτήτης ὑπὸ τῆς 
ἔχεως πεπαρμένος χρύπτειν βουλόμενος τοὺς περὶ τὸν ΔΝεοπτό- 
λεμον μέγρι μέν τινος ἀνέχει (ἀντέχει ΝΑιοκ), ὕστερον δὲ 
οὐχ ὑπομένων τὸ μέγεϑος τῶν ἀλγηδόνων φανερὸς γένεται. 
τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον εἰσήγαγεν αὐτὸν χαὶ Συφοχλῇς (ΡὨΪ]. 
152564.) χαὶ Αἰσχύλος. Ὠδ6 ΑΘΒΟΙΎ] ῬὨΠ]οοίοία γν. Ηθυηδηη 
ΟΡυΒΟ. ΠῚ Ρῥ. 118 544.., ϑομηρί θυ ῬΏ1]0]. ΕΥ̓ ρῥ. 650, ὙΘΙΟΚΟΥ 
ΤῊ]. Ρ. ὅ63, ΚΙ. Βομυ θη ΓΥ̓͂ Ρ. 18054ᾳ4ᾳ., αν. Τταὰρ. Ρ. 39564., 
4] ἰθιηθγ ὑ]Ορδπὶ οχ [Ἀθ}15 “Μήμνιοι (ἢ Φιλοχτήτης), Φι- 
λοχτήτης (ἐν Τροίᾳ), Π]έρσις οσοτηροηϊξ (οἷγ. ΗδΙΙηδπηὶ ἀἶβ56γ- 
ἰδ ΠΟ Π8 ἢ )Π0η ΥἹάθυὶ Αθβομυ]πη ᾿δλέου πέρσιν 50Υρ5ίδδθς 
Ορυβο. ὙΠ] ρ. 129544ᾳ.), ΝΙύΖβοιΒ ϑαρσθηροθβδὶθ ρ. θ445α4., 

241] Νίιάδ δὰ ἴἔσ. 212. 

248 Ηθβγοι. ἀποχορσωσαμέναις. ἀποχειραμέναις" χόρσας 
γὰρ τρέχγας. Αἰσχύλος ᾿Υψιπόλῃ (ὑφηπούλη οοἀ.). 

ΒΑΒΌΒΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 998 

ΝΥ δοκ]οίη, ὕθον ἀΐθ ϑίοβ υὑπὰ ἀΐθ Ίτκαησ ἀογ ατ. Ττὰ- 
Βοραϊθ. Μύμηοῃθη 1891 ρ. 754ᾳ. ΑΘΒΟΏΥ οὖ ΞΟΡΠΟΟ 15 οἱ 

ΕΣ ΙΡΙ αἰ ῬὨΠ]οοίοίαβ ἰπίου 56 οοιῃραγαγὶζ Πῖο Οἤγυβ. οὐ. ὅ2. 
ΟΠ. γοῦθὰ οιηρηδανὶ Ηθγηδηη 1. 1. Ρ. 1185ᾳ. Πίο ἀθ ἃγρυ- 

Ἰηθηΐο ἰγϊαπη [Δ ΡΌ] γα: ἦν γὰρ ἣ τῶν Φιλοχτήτου τόξων εἴτε 
εἴτε ἁρπαγὴ δεῖ λέγειν χτξ., 4Ἃ6 ΑΘΒΟΏΨΙ ἔδθυϊα ἢδθο 
ἦ τε γὰρ τοῦ Αἰσχύλου μεγαλοφροσύνῃ χαὶ τὸ ἀρχαῖον, 
τὸ αὔϑαδες τῆς διανοίας χαὶ φράσεως πρέποντα ἐφαί- 

νετὸ τραγῳδίᾳ χαὶ τοῖς παλαιοῖς ἤϑεσι τῶν ἡρώων, οὐδὲν 

(ἔχοντα ἐπιβεβουλευμένον οὐδὲ στωμύλον οὐδὲ ταπεινόν" 
ἐπεί τοι χαὶ τὸν ᾽Οδυσσέα εἰσῆγε δριμὺν χαὶ δόλιον ὡς ἐν 
τοῖς τότε, πολὺ δὲ ἀπέγοντα τῆς νῦν χαχοηϑείας, ὥστε τῷ 

ὄντι ἀργαῖων ἂν δόξαι παρὰ τοὺς νῦν ἁπλοῦς εἶναι βουλομένους 

χαὶ μεγαλόφρονας. χαὶ οὐδέν γε ἀλλαττούσης τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

προσεδεύϑη πρὸς τὸ μὴ γνωσθῆναι ὅστις ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Φι- 
λοχτήτου, χαϑώπερ “ὕμηρος χἀχείνῳ δὴ ἑπόμενος ἐὐριπίδης 
ἐποίησεν" ὥστε τυχὸν ἄν τις ἐγχαλέσαι τῶν οὐ φιλούντων τὸν 

ἄνδρα, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἐμέλησεν ὅπως πιϑανὸς ἔσται ὃ 

᾿Οδυσσεὺς οὐ γιγνωσχόμενος ὑπὸ τοῦ Φιλοχτήτου .. χαὶ μὴν ὃ 
γορὸς αὐτῷ παραιτήσεως ὥσπερ ὁ τοῦ βὐριπίδου οὐδὲν ἐδεή- 

ϑη" ἄμφω γὰρ ἐχ τῶν Δημνίων ἐποίησαν τὸν γορόν. ἀλλ᾽ ὃ 

μὲν βυὐριπίδης εὐδϑὺς ἀπολογουμένους πεποίηχε περὶ τῆς πρό- 
τερον ἀμελείας, ὅτι δὴ τωσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλϑοιεν πρὸς 

τὸν Φιλοχτήτην οὔτε βοηδεήσειαν οὐ ὁ δὲ Αἰσχύλος 
ἁπλῶς εἰσήγαγε τὸν γορόν, ὃ τῷ παντὶ τραγιχώτερωον χαὶ 

ἁπλούστερον" τὸ δ᾽ ἕτερον πολιτιχώτερον χαὶ ἀχριβέστερον .. 
οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐχεῖνο δοχεῖ μοι διχαίως ἄν τις αἰτιάσασϑαι, 

τὸ διηγεῖσϑαι πρὸς τὸν γορόν, ὡς ἀγνοοῦντα τὰ περὶ τὴν 
ἀπόλειψιν τὴν τῶν ᾿4γαιῶν χαὶ τὰ χαϑόλου συμβαίνοντα αὐτῷ 

ες χαὶ μὴν ἢ ἀπάτη ἣ τοῦ ᾿Οδυσσέως πρὸς τὸν Φιλοχτήτην 

χαὶ οἱ λόγοι, δ ὧν προσηγάγετο αὐτόν, οὐ μόνον εὐσχημο- 
νέστεροι χαὶ ἥρωι πρέποντες, ἀλλ᾽ οὐχ βὐρυβάτῳ ἢ ΠἝαται- 
χίωνι, ἀλλ᾽ ὡς ἐμοὶ δοχοῦσι, χαὶ πιϑανώτεροι. τέ γὰρ ἔδει 
ποιχίλης τέγνης χαὶ ἐπιβουλῆς πρὸς ἄνδρα νοσοῦντα χαὶ ταῦτα 

τοξότην, ᾧ εἴ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη, ἀχρεῖος ἣ ἀλχὴ αὑτοῦ 



594 ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

ἐγεγόνει; χαὶ τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς τῶν ᾿Αγαιῶν συμφορὰς 

χαὶ τὸν ᾿4γαμέμνονα τεϑνηχότα χαὶ τὸν ᾿θδυσσέα ἐπ᾿ αἰτίᾳ ὡς 

οἷόν τε αἰσχίστῃ χαὶ χαϑόλου τὸ στράτευμα διερϑαρμένον οὐ 

μόνον γρήσιμον, ὥστε εὐφρᾶναι τὸν Φιλοχτήτην χαὶ πρυσδέξα- 

σϑαι μᾶλλον τὴν τοῦ ᾽Οδυσσέως ὁμιλίαν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπίϑανα 

τρόπον τινὰ διὰ τὸ μῆχος τῆς στρατείας χαὶ διὰ τὰ συμβεβη- 

χότα οὐ πάλαι χατὰ τὴν ὀργὴν τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὅδ᾽ ἽἝχτωρ 

παρὰ μιχρὸν ἦλϑεν ἐμπρῆσαι τὸν ναύσταϑμον.. οὐ μόνον δὲ 

πεποίηχε (801}. Αὐριπίδης) τὸν ᾿Οδυσσέα παραγηνόμενον, ἀλλὰ 

μετὰ τοῦ Διομήδους, ὁμηριχῶς χαὶ τοῦτο. Ουθπὶ Αροὶπβ ἴῃ 

ῬμϊΠοοϊοία Ῥο ϊβϑίπηασμη ἱπηϊαῦαβ 5᾽Ό, ἱποθυίαμῃ. Οὗν. ΒΙΌΌΘΟΚ, 

6 Βὕμι. Τταρ. Ρ. 311. Αἃ πδῆὸ Δα ]δπι ΡΟΥ ΓΙ Π 1586 ἔν. (561 

βυβρίοαίαγ Βυ16γ), 382 Ηθγιδηη, (902, 322) 352, 858 Ηαγίυπρ. 

Εταρτηθηΐαμι, αυοα Ρ]αῦ. Δάν. Οο]οίθη ὁ. 2 Ρ. 1108 Β 858560- 

γαγὶΐ, Οἴοοτο ἀ6 οὐ. ΠῚ 88, 141 οὐ Ουΐϊηΐϊ. [πϑΐ. οΥ. 8, 1, 14 

οχ ἴαθυ]α ΡμϊΠοοίοία βαπηρύμπι 6586 βρη! οδηΐ, 

«ς , ᾿, Ἁ (ζ φνὰ α » -- 

ὑπέρ γε μέντοι παντὸς βλλήνων στρατοῦ 
ν᾽ Ἁ - Γ᾿ ᾽ Ὗ -- “7 Α 

αἰσγρὸν σιωπᾶν, βαρβάρους δ᾽ ἐᾶν λέγειν, 

ΕτρΙἰ5 ο5886. πηοηπθγιηΐ ατούϊιβ οἱ Οδίδκογ. ΑΙὰα ἔτὰρ- 

τηθπίυστη οχ δα ῬὨϊ]οοίοθα Θχοουρίμτῃ 

ἄν σε νύμφη. τίς δὲ παρϑένος νέα 

᾿ ἄν: εὖ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τάλας, 

αυοὰ παδοὶ Ρ]αΐ. δὴ 56ῃηὶ 5:1 σογθηα ΤῸ8Ρ. ὁ. 9 Ρ. 7894 

ὃ γαμεῖν παρασχευαζόμενον γέροντα ἐστεφανωμένον χαὶ μυρι- 

ζόμενον ἀποτρέπων χαὶ λέγων τὰ πρὸς τὸν Φιλοχτήτην »τίς .. 

τάλας« οὐχ ἄτοπός ἐστι οἱ νἱῦ. 80]. 6. 20 ἀλλὰ γέροντι νέαν 

ἀγομένῳ φαίη τις ἂν ἐμμελὴς ἄρχων ἢ νωομοδέτης τὸ πρὸς 

τὸν Φιλοχτήτην γεὖῦ γ᾽ οὖν... τάλαςς, 8111 ροθίδθ 818 ὑἱδυῖ 

(ΑΘβοῦυ 10 Ῥυΐοτοβ οαϊΐοτοβ, Εανρ αἱ ΜΏΒΡΥΔΥΘ, ΘΟΡΒΟΟΙΙ Ηρτ- 

Ἰδηπ,, ϑ γαϊεαϊ οομηϊοο Μαιθ), ὑὐἱδαθηάμσπη 6586. ΥἹά 

Απεϊρμομίϊ, οαΐα5 νἱὰθ ἔν. ὃ. ῥ. 198 Ν, 

“πε -.... ΦΌΝ ΕΝ τυ ΞΘ. 

"ας προς πῶ Ὁ-. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

219 
Σπερχειὲ ποταμὲ βούνομοί τ᾽ ἐπιστροφαί 

»ΡῃΙΠοοἰοίοα τηδ]α βὰ8 Ἰαπηοηϊαίασιβ 8 ᾿ηπτς (ΗδΙΙΔΠΠ). 

200 
{ΦΙΛΟ ἔνϑ᾽ οὔτε μέμνειν ἄνεμος οὔτ᾽ ἐχπλεῖν ἐᾷ. 

20]. 202 
(ΦΙΛΟ) οὐ γὰρ δαχὼν ἀνῆχεν, ἀλλ᾽ ἐνῴχισεν 

δεινὴν στομάτων ἔχφυσιν, ποδὸς βλάβην 
»" ἌἊ μὴ Ἄ μὴ 

φ. Ρ] ν᾿ , ΄ Ἂ δὲ ἂ- δό 

φαγέδαιν ἀεί μου σώρχας ἐσδιει ποθὺς 

249 Ατ᾽βίορι. βδῃ. 1888 ΚΕ 7. εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ ᾿Δργοῦς μὴ δια- 

πτάσϑαι σχάφος. ΑΙΣΧ. νΣπερχειὲ .. ἐπιστροφαέκ, 5080]. ὑπὸ 

βοῶν καταστρεφόμεναι ἤγουν κατανεμόμεναι. ἔστι δὲ ἐκ Φιλοχτή- 

του Αἰσχύλου. 

250 ϑυυϊάαβ »ἔνϑ᾽.. ἐᾷε, ἐπὶ τῶν δυσχρήστοις περιπεσόντων. 

φησὶ δὲ αὐτὸ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ὁ Φιλοκτήτης. οΥΒὰ5. ῬΓΟΥΘΓΌΪΔΙ18 

δρυὰ ΡΙαΐ. Μοτ. Ρ. 416Β. Οἷν. Ρ5.- Θίοροῃ. ΙΥ̓ 88. Οτορ. ΟΥΡΓ. 

Μοβᾳ. 8, 20. οὔτ᾽ ἐχπλεῖν οὑπη ϑυϊάα ὨΙΟβΘη., οἰ θτ οὔτε πλεῖν. 

ΑΥὐβιδοποίαβ 1 237 ἔνϑα, φασίν, ἄνεμος οὔτε μένειν οὔτε πλεῖν ἐᾷ. 

251 ΡΙ]υαϊ. ΜοΥ. Ρ. 1081Ε μάρτυς ὃ Μἰσχύλου Φιλοκτήτης 

ἱκανός" »οὗὐ γὰρ ὃ δράκωνε, φησώ,, νἀνῆχεν .. ἔχφυσιν (ἔμφυσιν 

Ηδ1].) ποδὸς λαβεῖν (4111 τὶ λάβενγα. 

252 Ατὶϑιοί. Ῥορῖ. 6. 22 Ρ. 1468} 28 τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ἰαμ- 

βεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἕν δὲ μόνον ὄνομα μεταϑέντος ἀντὲ 

κυρίου εἰωϑότος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται χαλόν, τὸ δ᾽ εὐτελές. 

Αἰσχύλος μὲν γὰρ ἐν τῷ Φιλοχτήτῃ ἐποίησε »φαγέδαινα (4}1} ΕἸ τὶ 

φαγάδαινα, φαγάδενα) ἧ μου... ποδόςε, ὃ δὲ ἀντὲ τοῦ ἐσϑέει τὸ 

ϑοινᾶται μετέϑηκεν (ἰ. 6. σάρκα ϑοινᾶται ποδός 5οΥὶρδὶῦ ἘΓΙΡΙ 465). 

251 Υ. 1 οὐ γὰρ δράχων ὙἈ)ΟΚΟΠδΔΟΙ, οὐ γὰρ δαχὼν Μυβρτδνο. --- 

Υ. 2 ὀδόντων Ηρδίδ οἱ ΦΔο008, στομωτὸν ΗδΙΠΔηη. --- ἔχπτυσιν Ηθτγ- 

ψογάθη. -- βλάβην Ῥγὸ λαβεῖν (λάβεν) ϑομποίάουη. 

252 φαγέδαιν᾽ ἀεί μου ῬτῸ φαγέδαινα ἦ μου Βοϊββοπδᾶθ (φαγέδαινα 

δή μου Ῥϑιν,, φαγέδαιναν ἦ μου Βιυμ]6γ). 
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200 
’ 

» ’ »] " Ἂ ΄ 

χρεμάσας ὦ τόξον πίτυος ἐχ μελανθρυο} 

2 

{ΦΙΛΟ ὦ πούς, ἀμήσω σε 

200 
, ᾿ ΄ ) Σω ἤ ) 47 ἡ 

{ΦΙΛΟ ὦ ϑάνατε παιάν, μὴ μ ἀτιμάσῃς μολεῖν 
-"“ΣὝ 

’ 
“- 

μόνος γὰρ εἰ σὺ τῶν ἀνηχέστων χάχων 

ἰατρός, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται νεχρου. 

258 Ξ0 μοὶ]. Ηοπι. ξ 12 ὁ δὲ Κράτης τὴν δασύτητα τῶν φύλ 

λων μελάνδρυόν φησιν, ὡς χαὶ Αἰσχύλος φησὶ Φιλοκτήτῃ »χρεμά- 

σασα τόξον... μελανδρύουε. Επρίαι. Οἀ. νΡ. 1148, δ1 φέρεται δὲ 

καὶ Αἰσχύλου χρῆσις ἐν Φιλοχτήτῃ νχρεμάσας τόξον... μελανδρύουκ. 

2584 Μαχίπιι5 Τυτῖυ5 ΧΠῚ Ρ. 241 νὦ πούς, ἀφήσω σεε ὃ 
Ν 

ν ν Ἁ ’ ΨΡΑ α« ν 

Φιλοκτήτης λέγει. ἄνθρωπε, ἄφες χαί μὴ βόα μηδὲ λοιδοροῦ τοῖς 

᾿ ᾿ 
’ - ᾿ ὠ ἐὰ ΄ὕ 

φιλτάτοις μηδὲ ἐνόχλει τὴν “ημνίων γῆν. ϑώ ϑάνατε παιάνε 
᾿ ν᾿ ; 

, - 

ῷ εὐ μὲν ταῦτα λέγεις ἀλλαττόμενος χαχὸν χάχου, ΟὐΧ 
(ἔτ. δ, Δ], δὲ με 

᾿ν 

ἀποδέχομαι τῆς εὐχῆς. 

ο55 ϑίου. θοτ. 120, 12 “ἰσχύλου (816 5.Α, δοϊοραπι οι. ΝΜ). 

»ὦ ϑάνατε... μόνος γὰρ (γὰρ οι. 8 ΑἹ) εἰ... νεχροῦε. Οἱ. ΡΙαί. 

Μοτ. Ρ. 106) τοῦτον γὰρ ἀπεμιμήσατο καὶ ὃ εἰπών" »ὦ ϑάνατε 

παιάν, ἰατρὸς μόλοις« (πῶς ἂν ἰατρὸς μόλοις ΟΟὈΘΙ), ΤὨθοάον. Μο- 

ἰοοῖ. Ρ. 841 τὸ τοῦ Αἰσχύλου φϑέγγεσϑαι, ὦ ϑάνατε παιάν, ἰατρὸς 

μόλε, ῬΙαὶ. ΜοΓ. Ρ' 109 Ε ἄλγος γὰρ ὄντως οὐδὲν ἅπτεται νεχρου. 

Θορἢ. Ο.0. 965 ϑανόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται, Ἐλαγ. ΑἸΟ. 981 

τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅφεταί ποτε. 

958 χρεμάσας τὸ τόξον Βοίϊμο, χρεμαστὰ τόξα Ηογδηῃ, χρεμά- 

σας δὲ τόξον ΝΟ. 

οῷῦ4ά ἀμήσω φτο ἀφήσω 5008. Οἔγ. ϑορὶι. ΡἈ1, 749. 

ΒΑΒΌΜΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

φοῦ 
ὀχορνυύς 

20 
φαβῶν 

ΦΙΝΕΥ͂Σ. 

Ιη οδἰαϊορσο Π0ῃ ΘΟΙΙΠΙΘΠΙΟΤαΐγ. Ὑ]άθ βαργὰ δὰ ΟἸδυ- 

οαπὰὶ Ῥοίῃϊθηβοι Ρ. 492. Δα ΗδΙρυϊγαμη οἱ Αὐροπδυίαγυτη 

[ΑὈυ δὰ (εἶτ. ΑΡΟ]]οΟα. 1 9, 21) βρθοίδηῦ ἔτ, 258, 288, 2600. 

αἴ. Ὑ  Ιοκον Τιῖ]. Ρ. 411544. οὖ αυδθ ΒΌΡΓΑ Ρ. 489 ἀ6 ΟἸδὺ- 

οἷβ ΘΟἸ]Θρί πη5 οοτηπηθηίδίίοποβ. Ηθβυοῖ. χαταράχτης" ὀχετός, 

ῥύαξ. χαὶ ὃ ἀετός. δΣυφοχλῆς “Μαοχόωντι (λαοχόοντι 604.) 

χαὶ ταρπυίας ἐν φέίνη, Ὁ] χαὶ τὰς ἁρπυίας ἐν Φινεῖ τοδυ1 

Μυβυτιβ, Ὗ Η͂ νὰῃ ἀθ ϑαῃᾶάβ Βδκμυυζθῃ ἀθ ρᾶγοϊα ἴῃ (0- 

τηοοά. Αὐἱβίορῃ. Ρ. 189 χαὶ ἧ ἅρπυια Αἰσχ. Φινεῖ οοῃϊθροϊ, 

“δ 

υ-- ἄνηστις δ᾽ οὐχ ἀποστατεῖ γόος 

2586 Ρμοΐ. Ιοχ. Ρ. 326, 9 ὀχορνούς" τοὺς πάρνοπας. Αἰσχύλος 

Φιλοκτήτῃ" οἱ δὲ Ἴωνες ἀττελέβους. ἩθΒγΟΝ. ὀχορνούς " τοὺς ἀττε- 

λέβους. καὶ τὰ ἀκχριώδη (ἀκριδώδη Ουγοίαδ, ἀχρέδια ῬΊΘΓΒΟΠ) 

οὕτω λέγουσιν. 

951 Αἴδοη. ΙΧ Ρ. 3944 χἀν Φιλοχτήτῃ δὲ χατὰ γενικὴν κλί- 

σιν φαβῶν εἴρηκεν (5611. Αἰσχύλος). 

258 Ἐχ ΕἰΥπιοϊορίοὶ Μαρηὶ ἰΌγο δίίοδηο 1818 εἱ ΕἸοΤΘη- 

ἄπο βἀϊάϊς ΒΕ Βοἰϊζοπβίοίη Ἱποᾶϊϊα φμοοῖ. ατ. ἔγ. πᾶ. 1θοί. Ἐοϑβί. 

1890 Ρ. 4 ἄνηστις" ὁ ἄσιτος" ἤρατῖνος ἐν Διονυσαλεξάνδρῳ νφοι- 

τᾷς ἐπὶ δεῖπνον ἄνηστις« (ἔτ. 46 Κο.) καὶ Αἰσχύλος ἐν Φινεῖ »ἄνη- 

στις.. γόος« (γοτῦᾶ ἐν Φινεῖ.. γόος οτρϊδὶϊ οοά. ΕἾοΓΤ.). παρὰ 

τὸ ἔδω ἐστός, παρώνυμον ἔστις, ὡς πιστὸς πίστις. χαὶ χατὰ σύν- 

ϑεσιν ἄνεστις καὶ ἄνηστις. ἢ παρὰ τὸ νῆστις ἄνηστις, ὃ ἐστερη- 

μένος σιτίων - οὕτως Ἥρωδιανὸς περὶ παϑῶν. 
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208 ἃ 

{ΦΙ ΝΟ χαὶ φευδόδειπνα πολλὰ μαργώσῃ γνάϑῳ 

ἐρρυσίαζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ 

299 

πέλλυτρ᾽ ἔχουσιν εὐϑέτοις ἐν ἀρβύλαις 

200 

ῬῃΠοάοπι. ἀθ ρἱθίαίθ ν. 18 Αἰσχύλος δ᾽ (ἐν Φινεῖν καὶ Εξ 

βυζκος καὶ Τεγλέστης (ποιοῦσιν τὰς Ἁρπζυέας ϑνήσχγούσας ὑπζὸ 

τῶν Βορέου παΐγδων. ϑαρρὶονῖῥ ΘΟΙΏΡΘΓΖ. 

ΦΟΡΚΙΔΕΣ. 

Ατὶϑίοι. Ῥοδῖ. ας. 18 Ρ. 1456 ἃ 2 τὸ δὲ τερατῶδες οἷον 

αἵ τε Φορχίδες καὶ Προμηϑεὺς χαὶ ὅσα ἐν Ἅιδου. ὍὯδ τγίδο 

δὰ Ῥοιβθαπι ρου πθηΐθ οἵτ. 56}|0]. ΑΡ0]]. ἘΣ, ΤΥ 1615, 1 

2688 Αἴδοη. Χ Ρ. 421 ὁ δ᾽ Εὐριπίδης φησί »φαύλῃ διαέτῃ 

προσβαλὼν ἤσϑη στόμαε... Αἰσχύλος τ᾽ ἐν Φινει νκαὲ .. μαργώσης 

γνάϑου ερρυσιας οἷον στόματος ἐν πρωτιοχαραικ. 

289 ῬΟΙΙ. ΥἹΙ 91 ἃ δὲ ποδεῖα Κριτίας καλεῖ, εἴτε πίλους 

αὐτὰ οἰητέον εἴτε περιειλήματα πυδῶν, ταῦτα πέλλυτρα καλεῖ ἐν 

Φινεῖ (ἷς οοτγ. Μϑομπαὺ ῬΒ]]ΟΙ. ΧΥ͂ΙΠ νΡ. 228 νοσρα δὰ Βογθᾶ- 

ἄστη ΗδΓρυὶαβ υϑηδηϊίαπι ΟΔΙ ΘΙ ΘΗ ΌΠῚ βρθοίατ σαίιβ, φρυνὲ Α, 

φοινέσσαις γυϊσο, Φρυξὲ ΒΕΚΙΚοΓ) Αἰσχύλος νπέλλυτρ᾽ .. ἀρβύλαιφε. 

ῬΟΪ]. Π 196 ποδεῖα τοὺς περὶ τοῖς ποσὶ πίλους Κριτίας, ἅπερ Αἰσχύ- 

λος πέλλυτρα καλεῖ οἱ Χ 560 πέλλυτρα" οὕτω γὰρ τὰ ποδεῖα Σοφο- 

κλῆς (ἀοθοθαὶ Αἰσχύλος ἀϊοογ6) χαλεῖ. στ. θύοι. πέλλυτρα. 

Αἃ Ῥμορηΐβϑαβ ῬΒγυ οὶ οἰϊπι (Ορα80. ΥἹΙ Ρ. 191) ΠοΟ ἱγαρτηθηΐαπι 

τοΐοσοαὶ ΗΔ. 

δα ΎΥ͂. 1 μαργώσῃ γνάϑῳ γῖὸ μαργώσης γνάϑου Νδῦοκ (μαρ- 

γώσαις γνάϑοις Ἠδτηίυηρ). -- Υ. 2 ἐρρυσίαξον φῬτο ἐρρυσιας οἷον ο- 

Ὀθοκ. --- πρώτῃ χαρᾷ γνῖῸ πρωτιοχαραι Μυβυγυβ. 

ΒΑΒΌΙΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 9599 

οαἰδιοσο αἰἀδϑοδ! αγαπι ἰγαριοαγαμη ΟοτΡ. 1. Αἴ. Π ΝΥ, 918, 
8084ᾳ. Φορχίδες ΘΟΙΩΠΠΘΠΠΟΥΔΠ ΟΣ αὖ ἴΔθυ]α ϑβαΐγγϊοα δ᾽᾽ουϊυ5 

Ροθίδ ροβίθϊουβ δοίδιβ: ἴογίαββθ οἰϊδιη ΑΘΒΟΏΎ] ἔδΌυ]α 58- 

{γγῖοα αἰ. ΥὙἱάΘ βυρτγὰ Ρ. 496 δὰ Διχτυουλχούς. 

20] 

ἔδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσγέδωρος ὥς 

“0 

Εταβίοί. Οδίαβί. ὁ. 22 Περσεύς .. δοχεῖ δὲ καὶ ἅρπην παρ᾽ 

Ἡφαίστου λαβεῖν ἐξ ἀδάμαντος, ὡς Αἰσχύλος φησὶν ὃ τῶν τραγῳ- 

διῶν ποιητὴς ἐν Φορχίσιν. ἃς (Πραίας ΟΘ81]6) εἶχον προφύλακας αἱ 

Γοργόνες. Ἡγρῖπ. Ῥοθρί. αβίγ. Π' 12 Ρ. 445 δε ωὲ αἷἱέ Αοδολψίας 

ἐνασοφαϊαγιηι βογίρίον ἵπ Ῥλοτοῖδὶ, Οαταθαθ μοτιμιὲ αοτροηυπι οιιδέοαθδ. 

Ξ6Π0]. αογπ. δ65. Ατδΐ. Ρ. 82, 156 Ἅϑδοἠψίμβ λαγροη αὐἀὐαπιαπέϊπαρι 

α Ῥοϊσαπο αἰϊοϊξ φηι (5011. ῬΘΥΒΘΌΠΙ) ασοερἧδδε. 

ΦΡΥ͂ΓΕΣ [ἢ ΕΚΤΟΡΟΣ ΑΥ̓͂ΤΡΑ.. 

Τιτα]υ5 Φρύγες ἢ Ἕχτορος λύτρα ΟοτημθΙηογαία οἰϊδπὶ 

ἴῃ οδίδϊορο. Οἷν. ΗΙΡΡΘαΒΕοΙ 1. 1. Ρ. 84544ᾳ. Ὠδ6 {ΠΠ]ορία οὐδ 

οχίγοιπα πᾶ8Ὲ ἴδθυ]α αουϊί, νἱάθ βυργὰ Ρ. ὅ86 δὰ Μυυῃάο- 

πρ5. 6 διριμηθηΐο οἷν. 5680]. Ηομῃῆ. Χ 851 ὑπερβολιχὼς 

λέγει: ὃ δὲ Αἰσγύλος ἐπ’ ἀληϑείας ἀντίσταϑμον χρυσὸν πε- 

261 Αἴμοη. ΙΧ Ρ. 4028Β οἱ περὲ τὴν Σικελίαν κατοικοῦντες 

ἀσχέδωρον καλοῦσι τὸν σύαγρον. Αἰσχύλος γοῦν ἐν Φορχίσε παρει- 

κάζων τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ τούτῳ συΐέ φησιν »ἔδυ.. ὥς«. Ἐδβίδίῃ. 

Οἁ. Ρ. 1812, 8 ὃ δὲ σῦς, ὡς καὶ αὐτὸ ἐν ῥητορικῷ κεῖται λεξικῷ 

(ΑΘ. ΤῬιομγ581}), καὶ ἀσχέδωρος λέγεται. φησὶ γάρ: ἀσχέδωρος ὃ 

σύαγρος παρὰ Ἰταλιώταις .. χρῆσις δέ, φασίν, ἀσχεδώρου παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ διατρίψαντι ἐν Σικελίᾳ καὶ εἰδότε" φησὶ γὰρ »ἔδυ.. ὥςε. 

Ἡρβυοι. ἀσχέδωρος" ὃ σύαγρος παρὰ ᾿Ϊταλοῖς. 

262 ΑΘβο υ]υ8 ἔοτγίαβ86 αἰχί:; ἀδαμαντίνην ἅρπην παρ᾽ Ἡφαίστου 

λαβών. 
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ποίηχε πρὸς τὸ Ἕχτορος σῶμα ἐν Φρυξίν. ΑἸ 50 ] θη ὁ 

μέντοι Αἰσχύλος Ἕχτορος λύτροις ἀληϑὲς αὐτὸ ἐξεδέξατωυ. Οἴτ. 

ΟἘΕοΡνοτὶ, Βι]1ὰ υπὰ θὰ Ρ. 96 π. 28. Π6 ποιηΐηθ ΟΠΟΥ 

Φρύγες ἰ. 6. Ὑτοΐδη! οἵτ. ΘΙΟΚοΓ ὙΠ]. Ρ. 425, Ηρυδηη 

οΡυβο. Υ͂ Ρ. 156. Αἀ Ποῦ ποπῆθῃ αἶγα δᾶ ςαϊασα ἴθι ]αθ ἔν. 

446 βροοίασε υἱάοίασ. [6 δοῦθϑβὰ οἷ ΟΔΥΤΩΪἾ θ5 ΟΠΟΥΪ ΟἿ. 

Αἴμοη. 1 γ. 218 ᾿Δριστοφάνης γοῦν, παρὰ δὲ τοῖς χωμιχοῖς ἣ 

περὶ τῶν τραγιχῶν ἀπόχειται πίστις. ποιεῖ αὑτὸν Αἰσχύλον λέ- 

γοντα γτοῖσι γοροῖς αὐτὸς τὰ σγήματ᾽ ἐποίωουνς χαὶ πάλιν 

γτοὺς Φρύγας οἶδα ϑεωρῶν, ὅτε τῷ Πρυώμῳ συλλυσόμενοι τὸν 

παῖδ᾽ ἦλδον τεϑνεῶτα, πολλὰ τοιαυτὶ χαὶ τοιαυτὲ χαὲὶ δεῦρο 

σγηματίσανταςςκ. [πἰτ0 ἴδθα!δο ΑΘΒ1]165 ραῦοὰ οὐπῃ Μοτγοὺ- 

τἶο ἀ6 Ῥηίδηο δᾶ Ἀθμ Π]οπὶ ἀοάπιοῖο οΟἸ]οσαΐτ85 ἀϊα 5116 νϑἰδῖο 

οαρὶίθ. (ΑἸἰὰ ἤπρὶιε ΕΥ̓ ΖΒΟΠΘ δἂ Αὐἰβίορῃ. βδῃ. 912). 1ὴ)6 

Βοος 5]]ϑηίῖο νυἱᾶθ Ἰοοοὺβ βυρτὰα δὰ διόβην Ρ. 549 οἱ δὰ Μγυχ!- 

ἄοποβ ρ. ὅ836 δ]]αίοβ Αὐβίοριι. ἤδη. 91156.; γιία ΑΘ56ῇ., 

560]. Αδβοι. Ῥσοπι. 452. 5680]. Αὐἰβίορῃ. ἤδη. 911. Αα πᾶῃο 

[ΔὈΪαπὶ ρου ἰπαΐββα Ραϊαὶ ἔν. (259 ΒΟΚΚΟΙ), 296 ΗδΥΙΊΔΠΗ, 

399 ὙοΙοκον, (880 Ὑ ασπου). ΕἸ ΒΘΥΤΉ ἢ] 40] ἸηΐΘΓ ῬΥΪΔΠ. ΠῚ 

αἴφαρ ΑΘ Π]6πὶ ἕαϊν νἱπάϊοαὺ Ἠθγπηᾶ πη (εἴτ. οραβο. Υ͂ Ρ. 1595.) 

οχ ϑίοῦν. θου. 4. 15 οἱ 4, 19, αυοὰ ἰδ] (4. 21) ὙΘΥΒΪ ΠΘΙΌΪΟΟ 

πολλάχι τοι χαὶ μωρὸς ἀνὴρ χαταχαίριον εἶπεν ἸοΙημᾶ Αἰσχύλος 

ἐν Φρυξίν φγδοβουρύσμη οϑῖ, πηυΐαϊα ὙΘΓΒΌῸΠΙ ποίαςοηθ ἀπ0 

ἔγαρτηθηϊδ: 

οὐ γρὴ ποδώχῃ τὸν τρόπον λίαν φορεῖν" 

σφαλεὶς γὰῤ οὐδεὶς εὖ βεβουλεῦσϑαι δυχεῖ. 

τὸ δ᾽ ὠχὺ τοῦτο χαὶ τὸ λαιφηρὸν φρενῶν 

εἰς πημωνὰς χαϑῆχε πολλὰ δὴ βροτούς 

Ηδδς οοπίθοίατα πιαχίπια οδὲ ἱποουία, ηἶβὶ αποὰ, υὐ Νάιοκ 

Ρυϊαΐ, νϑυβιβ οὐ χρὴ ποδώχῃ τὸν τρόπον λίαν φορεῖν ἈΘΒΟΙΨ]Ο 

τοοῖθ {ἱδαΐαβ θοβα νἱἀθίασ. Αἴααθ παϊο ἰγαρτηθηΐο ρα ϑ5ἴο- 

ΒΑΘ ἰπίου ἀποβ γούβαβ ΟΠΔοσθιηοηἶβ (ΝΘ Ρ. 189 ἔν. 2ὅ 

οἱ 26) ἰταῃβίαίο ΠΠπἃ Αἰσχύλος ἐν Φρυξέ ῬΥδοροποπάυμι υἱᾶθ- 

τ, αυἷαὰ ποδώχῃ ΔΙ ἀϊς δὰ ποδώχεα []ηλείωνα. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

209 
ἀλλὰ ναυβάτην 

φορτηγὸν ὅστις ῥῶπον ἐξάγει χϑονός 

Ηδος γοῦῦᾶ δᾶ Ρυϊδιηαπι βροοίδηςία ΑΘΒΠ]165 ΜΘγουσΙο αἱ- 

οογ6 υἱἀθίαν (πη ργο]ορο), ποι ΜογουσαΒ ΑΟΒ1} ἀτιὰθ ΔΙΙΟΥΌΙΩ 

δϑηΐθηΐα οϑβί. 

208 

Ἀνδραίμονος γένεϑλον (ἦν) Δυρνησσίου. 

ὅϑεν περ Ἕχτωρ ἄλοχον ἤγαγεν φίλην. 

Ηδοο Ῥυϊδιηιβ ΠΔΙΎΆΓΘ Υἱἀθῦινγ ἴῃ ΡὈΥΪΠΊΟ ΘΡΙΒ06ΊΟ. 

φθῦ 

{ΠΡΙΑΜ) ἀνὴρ δ᾽ ἐχεῖνος ἦν πεπαίτερος μόρων 

Ηἰβ γϑυὶβ παῖΐθ οἴη Ηθοϊουβ ἱπσθηΐατη ργδθαϊοαῦ Ῥυϊδ- 

τὰ. Οἷ. γιοῖου Ηθμπ Κυϊαγρῆἤδηζοη ἃ. Ηδυβίϊθγο Ρ. 518. 

268 ῬΟ]]. ΥΠΠ 181 τῷ μέντοι φορτηγῷ ἐπὶ τῶν τὰ φορτία 

ἀγόντων ἐμπόρων κέχρηται Αἰσχύλος ἐν Φρυξὶν ἢ ζΈκτοροςΣ λ)ύ- 

τροις νἀλλὰ.. χϑονόςκ«. 

264 96Π0]. ΕἸ. Απάτοπι. 1 τὴν ἐν Ασίᾳ λέγει τὴν “Ὑποπλά- 

κιον θήβην.. ἔνιοι δὲ καὶ τὴν Χρύσην καὶ τὴν Πυρνησσὸν ἐν τῷ 

τῆς θήβης πεδίῳ τάσσουσιν, ὡς ὁ Αἰσχύλος Πυρνησσίδα προσαγο- 

ρεύσας τὴν ἠνδρομάχην ἐν τοῖς Φρυξίν, ἔνϑα καὶ ξένως ἱστορεῖ 

Ἀνδραέμονος αὐτὴν λέγων » Ἀνδραίμονος (ἀνδρέμονος ΜΝ)... περ 

ἕχτωρ (βἷο Μ, παρ᾽ ἕκτορος ΟΤῈ) .. φέληνα (ἤγαγε φίλην Μ, φέλην 

ἤγαγεν ΝΟ). 

ο66 Αἴμοη. ΠΡ. 5610 μόρα δὲ συκάμινα καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ 

ἐν Φρυξὶν ἐπὶ τοῦ Ἕχτορος »ἀνὴρ. . μόρωνκ. Ἐϊιβίαίι. 1]. Ρ. 211, 

16 πεπαΐτερον, ὅπερ ἐστὶν ὡριμώτερον. Αἰσχύλος νἀνὴρ.. μόρωνε. 

Ρμοὶ. Ιοχ. Ρ. 276, 19 μόρον" τὸ συκάμινον. Αἰσχύλος. Μοΐπρκθ 

οοηΐα ΤΙ θοοΥ. ΥΠ 120 ἀπίοιο πεπαΐέτερος. 

968 ϑθηβιιβ ἴμπϊθ88 υἱἀθίυγ: οὐχ ἄνδρ᾽ ὁρῶ σχηπτοῦχον, ἀλλὰ ναυ- 

βάτην φορτηγὸν χτέ. 

964 Υ.1 ἦν Βυρρ!ονῖῖ Ὀἰηβοτχί. 

Αεβοδυϊυ5 εἀ. εοκιείη. 
399 
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φθ0 
{ΠΡΙΑΜΟ χαὶ τοὺς ϑανόντας εἰ ϑέλεις εὐεργετεῖν 

εἴτ᾽ οὖν χαχουρ εἴν, ἀμφιδεξίως ἔχει 

τὸ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι φϑιτούς. 

ἡμῶν γε μέντοι Νέμεσις ἔσϑ᾽ ὑπερτέρα 

χαὶ τοῦ ϑανόντος ἣ Δίχῃ πράσσει κότον. 

201 
διαπεφρούρηται βίος 

Ηδος ἀΐοοσο υἱάθίαγ ἴῃ Β μοι γ πα ΑΘΒ165 ῬΥΙΔΠΊΟ 

τοβροπᾶθηβ δὰ γυϑῦθᾶ φρούρει βίον. Οἷν. ϑορί. 1038. 

Φ0δ 
ἀγαστά 

209 
ἀδίοπον 

266 ϑῖ΄ον. ἔοτ. 126, 1 Δἰσχύλου Ἕχτορος »χαὶ.. εὐεργετεῖν 

ὃ γοῦν καχουργεῖν .. ἔχει καὶ μήτε... λυπεῖσϑαι βροτούς... χότονε. 

461 ἨΗδβγοι. διαπεφρούρηται βίος. Αἰσχύλος Φρυξίν. οἷον 

ἣ διὰ τοῦ βίου φρουρὰ (φϑορὰ οοἀ.) συντετέλεσται, ἢ διελήλυϑεν 

ὃ χρόνος. 

268 Ηδβγοῖι. ἀγαστά- ἃ ἄν τις ἀγάσαιτο, οἷον ἀρεστά. Αἰσχύ- 

λος Φρυξίν (φραζ΄ εοἀ., ὁοοττ. ΜΘαΓΒΙα8). ἀγατά οχ ᾿ἰ ΟΥΑΓΌΠῚ 5616 

τοροῦξ ΑἸΌΘτΙ. 
, 

269 Ηδοβγοῖ. ἀδώπον: ἄναρχον καὶ ἀφύλακτον. ΔΜἰσχύλος 

Φρυξί. δίοποι γὰρ οἱ τῆς νεὼς φύλακες. Εἰδάοπι ἰπ Αποραά. ΒΕΚΚ. 

Ρ-. 8344, 8, πἰδὶ απο γεγθᾶ Αἰσχύλος Φρυξίέ ἀοϑαῃί. σίγ. Ευϑι. 1. 

Ρ. 203, 11 ἐκ δὲ τούτου οὐ μόνον δίοποι οἱ ἄρχοντες, ὡς καὶ 

Αἰσχύλος δηλοῖ (εἴτ. ἔν. 282). ἀλλὰ καὶ ἀδίοποι οἱ μὴ ἀρχόμενοι. 

ἀδέοπος γάρ, φασίν, ὃ ἄναρχος καὶ ἀφύλακτος, ἐπεὶ δέοποι οἱ βα- 

σιλεῖς καὶ οἱ διέποντες. 

966 Υ. 1 εἴτε λῇς ῥτὸ εἰ ϑέλεις Νδυοῖς, πιδὶ πὶ εἴτε χρῇᾷς. ΟἿ. 

Ηδοβγοῖ. χρῇς᾽ ϑέλεις, χρήζεις. -- Υ. 2 εἴτ᾽ οὖν γτοὸ ὃ γοῦν Ηθττηδηη. 

Υ͂. 8 τὸ γῥτὸ χαὲ βοτὶρβὶ (τῷ ϑδἰπιδβί 8). --- φϑιτούς ὑ»τὸ βροτούς Ηοτ- 

τλπη. -- Υ-ὅ ἴοτί. χαὲ τοῦ ϑανόντος ὕστερον πράσσει χότον. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

210 
ἀροτὸν 

41] 
ἐπιστροφαί 

ΧΟ 
τιτῇ ναι 

ΡΙε ΟΣ 

[πὲ παΐϊὰβ {{{11}] τηθητ0 ἰῃ οδίδίοσο. ϑυηΐ αυἱ οὔὑπῃ 

Μουγβὶο πᾶης ἔδυ ἃ0 οἃ αιδ6ὸ Φρύγες ᾿ΠΒΟΥ ΙΓ ΠῚ 

ἀΐνουβδπι ραΐοπί (εἶν. ΗἸΡΡΘΠΒΈΕΙ 1. 1. Ρ. 4), Ὑ  ΘΙΟΚΟΥ Φρυγεους 

ΔΙ[ΘΓ ΠῚ ΠΟΙΠΘΗ ἔλθ 486 Ὅπλων χρίσις ᾿Π5οΥ] αν (ΤΎῊΪ]. 

Ρ. 438) γ6] ρούϊιβ Φρυγίας 8᾽[ΘΥΠῈ ΠΟΙΏΘη ἴδθι]δθ απᾶδπι 

210 Ηρβυοὶ. ἀροτόν" τὸν δλκὸν τοῦ Ἕχτορος, ἢ τὸ ἀντίσταϑ- 

μον. Αἰσχύλος Φρυξέ (φρυξίς οοα.). Μϑομπιάϊ ρΡαυΐαΐ ἰπ ἀροτόν 

Ἰαΐθσθ Ἰοιηπᾶ ἀνάρροπον γοὶ ἀντέρροπον. ΜΙΝ νυἱάθηθῦ ἄἀυδθ 

σἸοββᾶθ οοδὶ υἶββο: ἀρότόν" τὸν ὁλκὸν τοῦ Ἕκτορος (801}. οἶγοᾶ Ῥᾶ- 

(ΤῸ 0] ἰὰπια] απ). ἀντέροπον: ἀντέσταϑμον. Ἐοτγίαθ56 118 δὰ Νο- 

τοὶάθβ, δθο δὰ ῬΏγυροβ (οἷγ. 506|01. Ηρ. Χὶ' 361. βαργᾶ μ". 599) 

γ6] αἴτᾶᾳὰθ δὰ ῬὮγΥβΘΒ ΡΥ  πυϊί. 

211 Ηδβυοη. ἐπιστροφαέ' διατριβαί, δέαιται. Αἰσχύλος Φρυξώ. 

Ηυς τοί ΒοΡρκ Ν. Βμοίη. Νίυβ. ΥἹ Ρ. 147 νϑύβιπ) δὺ Εἰυβίδι ῖο 

Ρ. 1484, 49 5ἰπθ6 ροθίδθ ποιηΐπθ βουνϑίυπι; ἤέΐλιξ δὲ χώρα καὶ Σύ- 

ρων ἐπιστροφαί. Οὐπι ΠοΟ οοπίπροηᾶμπι) 6586 βυβρίοδίαν Νϑῦοξ 

γΘΓΒΌΠῚ ἃ ϑίγαροπο ΧΙ] ρΡ. 672 οὖ δὺ 8118. 51Π6 ροθίϑθ ΠΟΠΉΪΠ6 Ο0Πι- 

τη ΘΠ] Υδία τη ἰΐδ: 
χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρέίσματα 

Κίλιξ τε γώρα καὶ Σύρων ἐπιστροφαέ. 

Αἱ οἷν. δὰ ΤοΙθρ πὶ ΒΌΡΓᾶ Ρ. 588. 

212 Ἠδρβυοῆ. τιτῆναι᾽ βασιλίδες (βασὸδ΄ οοα.).. (Δίσχόλος 

Φρυξὶν Ξαρρ]ονὶν ϑορίπρίυϑ») ἢ Ἄχτορος λύτροις. Οἷτ. ἩθΒγΟΒ. 

τίνη" ἡ βασίλισσα εἰ τέταξ' ἔντιμος ἢ δυνάστης, οἱ δὲ βασιλεύς. 

972 τιτήνῃ " βασιλίδε ἀρυὰ Ηοϑγομίαπι Βυί 6 Γ. 
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᾿Δίου πέρσιν γε] Πέρσιν γοοαΐ (ΒΠοίη. Μυ8. Υ γῃ. 46654ᾳ4ᾳ., τ. 

Ττᾶρ. Ρ. 29. βυρτὰ Ρ. 592), ἔπ586. 5 ΒΡΙ Δ [ΌΓ. 

ΨΥΧΓΘΙΟΙ 

Ῥῃγγη. ΒΕΚΚ. Ρ. 18, 18 φυγαγωγός" οἱ μὲν ᾿Δλεξανδρεῖς 

τὸν τῶν παίδων ἀνδραποδιστὴν οὕτω χαλοῦσιν, οἱ δ᾽ ἀρχαῖοι 

τοὺς τὰς φυγὰς τῶν τεϑνηχότων γοητείαις τισὶν ἄγοντας (ἀνά- 

γοντας Νδιοκ). τῆς αὐτῆς ἐννοίας χαὶ τοῦ Αἰσχύλου τὸ δρᾶμα 

Ψυγαγωγοί (φυχαγωγός 604.). 46 Βιρτγὰ Ρ. 561] δ Ὀστολό- 

γους. ϑοοπδηι ἰγαροθαϊαθ δῦ ἴῃ Οδιηρδηΐα δυΐ ἴῃ Ερίγο δᾶ 

Ἰδοῦπη Αὐθυπὶ ζαΐβ86 ορίπαίαν ΕΥΖβομθ. ΕὙ. 406 δὰ δῆς ἴἃ- 

Ὀυϊαπι τοίους Υ̓ΔΡΊΘΥ. 

ΧΡ; 

(ΧΟ Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν 

1 
χαὶ σχευοϑηχῶν ναυτιχῶν τ᾿ ἐρειπίων 

{«ΤΕΙΡΟ ἐρῳδιὼὸς γὰρ ὑφόϑεν ποτώμενος 

ὄνϑῳ σε πλήξει νηδύος χιλώμασιν " 

218 Αὐἱϊβίορῃ. Βδαῃ. 1266 "Ἑρμᾶν. . λίμνανε, 5080]. ᾿ὥρμᾶν 

μὲν πρόγονον. ἐχ τῶν Αἰσχύλου ψυχαγωγῶν. Οἷν. ΕΥΙ ΖΒ ἴῃ 

Ασιβίορῃ. ἤδη. 880 86: 

974. ῬΟ]]. Χ 10 αὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς σχευοϑήκης εὕροις 

ἂν ἐν τοῖς Αἰσχύλου Ψυχαγωγοῖς νκαὶ .. ἐρειπίωνκ. 

95 8680]. Ηομι. λ 184 οἱ νεώτεροι τὰ περὲ Τηλέγονον ἀνέ- 

πλασαν τὸν Κίρχης καὶ ᾿Οδυσσέως, ὃς δοκεῖ χατὰ ζήτησιν τοῦ πα- 

915 Ὑ. 2 ὄνϑῳ σε πλήξει ὙΑΙοΚοπδοι, νηδύος Μουγβίιβ ὑγῸ ὅν ὅδ᾽ 

ὡς ἔπληξεν ἡ δ᾽ υἱός. ὄνϑῳ σε πλήσει Μοίποκο Υἱπᾶ, Αὐἱβίορ. Ρ. 77. 

ἐρῳδιὸς γάρ σ᾽.. ὄνϑῳ παλάξει Νάυοκ. -- χενώμασιν ῬγῸ χειλώμασιν 

Νίδυοϊς. --- Υ͂. 4 σχήφει παλαιὸν βρέγμα Ο Οτγυβίαβ Ν. ΒΒοίη. Μυβ, 87 

Ρ. 3510 οὐ Θδὲϊ. 66]. Αηζ. 1890 ν. 690. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΔΟΜΕΝΈΤΑ, 

ἐχ τοῦδ᾽ ἄχανϑα ποντίου βοσχήματος 

σήφει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές 

Τιτοϑῖδθ 6586 ὐϑθα οοηϊθοὶς ὙΔΙΟΚΘΠΔΟΓ. 

φῦ 

σταϑεροῦ γεύματος 

Θίγρὶβ αὐυἱοαβ δΔαυἃ8 αἰριβοαν! ρνυϊαῦ ΕΑ δ ΑΒΓΘΠΒ. 

Δαῖρα 

δρώ ττεῖν 

ΨΥΧΟΣΤΆΣΤΙΑ, 

ΡΙαί. Νοῖαὶ. Ρ. 113 ἐπὶ τοῦ Διὸς εἐρηχότος ᾿ϑμήρου 

(Χ 210) »ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο χῇρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, τὴν μὲν 

᾿Δἡγιλλῆος, τὴν δ᾽ Ἕχτορος ἱπποδάμοιο" ἕλχε δὲ μέσσα λαβών" 

γ ν᾽ ΥΚ ᾽} 3.3: , 

ῥέπε δ᾽ Ἕχτορος αἴσιμον ἦμαρ" ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Αίδαο, λίπεν δέ 
’ὔ ᾿ ’ . -» ἡ 

ἑ Φοῖβος ᾿Απόλλων(, τραγῳδίαν ὁ Αἰσχύλος ὅλην τῷ μύϑῳ 

τρὸς εἰς Ἰϑάχην ἐλϑὼν ὑπ’ ἀγνοίας τὸν πατέρα διαχρήσασϑαι τρυ- 

γόνος κέντρῳ. Αἰσχύλος δὲ ἐν Ψυχαγωγοῖς ἰδίως λέγει »ἐρρωδιὸς 

᾿ς ποτώμενος ὅν δ᾽ ὡς ἔπληξεν ἣ δ᾽ υἱὸς χειλώμασιν" ἐκ... τρι- 

χορρυέςκ«. 

9716 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. ὅ84, 2 οἱ ϑυϊά. Υ. σταϑερόν: σταϑερόν.. 

τινὲς καὶ ἐπὶ ταῦ στασίμου., ὡς Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγωγοῖς »νσταϑε- 

ροῦ χεύματος« (ἀρυὰ ϑυϊάαπι χεύματος Α, χρήματος οθἰογὶ ΠΠ ΤΊ). 

ΟἹ 3601. ΑΡΟ]1. ΒΕ. 1Π 8417 ὅτι δὲ τὴν Δαῖραν Περσεφόνην 

καλοῦσι Τιμοσϑένης ἐν τῷ Ἐξηγητικῷ συγκατατίϑεται καὶ Αἰσχύλος 

ἐν Ψυχαγωγοῖς ἐμφαίνει, τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος Δαῖραν. 

οὗν. Ηρβυοῖ. δαζρα" ἣ αὐτὴ τῇ Δαεῴρᾳ. 

οἿ8 Ηρβγοῖ. δρώπτειν" διακόπτειν ἢ διασκοπεῖν. Αἰσχύλος 

Ψυχαγωγοῖς. 



606 ᾿ ΑἈΕΒΟΗΥΗΙ 

περιέϑηχεν ἐπηράψας Φυχοστασίαν χαὶ παραστήσας ταῖς πλα- 

στιγξὲ τοῦ Διὸς ἔνϑεν μὲν θέτιν, ἔνϑεν δὲ τὴν ᾿Ηώ, δεομένας 

ὑπὲρ τῶν υἱέων μαχομένων. ὅ6Π0]. Ηοπι. Θ 10 (εἶν. Εἰιδί. 

Π. ν. 699, 31) χῇρε.. τὰς ϑανατηφόρους μοέρας λέγει" ὃ δὲ 

Αἰσχύλος, νομίσας λέγεσϑαι τὰς ψυχάς, ἐποίησε τὴν Ψυγοστα- 

σίαν, ἐν ἣ ἐστιν ὁ Ζεὺς ἱστὰς ἐν τῷ ζυγῷ τὴν τοῦ Μέμνονος 

χαὶ ᾿Αχιλλέως φυχήν, ἃἰϊυἃ 5010]. Πορφυρίου. πρὸς Αἰσχύλον 

Ψυχοστασίαν γράφαντα. 560]. Ηομῃ. Χ 209 χῇρας τὰς μοί- 

ρας λέγει, οὐ τὰς φυχώς, ὡς ἐξεδέξατο φαύλως Αἰσχύλος. 

Ευϑίαί. Π. Ρ. 1266, 817 φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ἐχ τούτου τοῦ 

χωρίου πεπλάσϑαι, ὡς χαὶ αὑτὸ προεδηλώϑη (Ρ. 699, 351) τὴν 

Ψυγοστασίαν τῷ Μἰσχύλῳ χῇρε νοήσαντι τὰς φυχάς, ὡς χαϑό- 

λου τοῦ Διὸς φυχὰς ἱστῶντος. ῬΟ]]. ΙΥ̓ 1890 ἀπὸ δὲ τοῦ ϑεο- 

λογείου ὄντος ὑπὲρ τὴν σχηνὴν ἐν ὕφει ἐπιφαίνονται ϑεοί, ὡς 

ὃ Ζεὺς χαὶ οἱ περὶ αὐτὸν (1. 6. Το οὐ Αὐτογα) ἐν Φύυχο- 

στασίᾳ. ἡ δὲ γέρανος μηχάνημά ἐστιν ἐχ μετεώρου χαταφε- 

ρόμενον ἐφ᾽ ἁρπαγῇ σώματος, ᾧ χέχρηται ᾿ὼς ἁρπάζουσα 

τὸ σῶμα τοῦ Μέμνονος, ἀπᾶθ Ὑ ΘΙΟΚΘΓ Μροιηποηρη οἱ ἈΘὨ ΘΙ 

ἰὼ ρα βοθπᾶὰ Ῥυβηᾶββθ Βαβι οαίμ8 οϑύ ΘΙ ΚΟΥ (οὶ. Ῥαυβ. Υὶ 

19, 1), οοπίγδαϊχ! ΗἩθυτηᾶπη., ΟΧ Ρυβιᾶ ΔΙ]αἴαπη ἴῃ ΒΟΘΠΔΙῚ 

6556 ΘΟΥΡῸΒ πιουίαϊ Μοιηποπΐβ. Οἶν. ΘΙ ο κοῦ ΤῊ]. Ρ. 48256ᾳ.; 

Ηδγιδηπ Οραυβο. ΥἹΙ Ρ. 8485α4., ΝΙΐΖδοι! ϑάρθηρ. ἅ. ατίθο ἢ. 

ν. θ07544., (ΟΒοθονὶ Β14 ἀπά [ἱο Ρ. 14554α.). Αἀ Ῥβγοθο- 

οἰδοίατη τοί ἔν. 350 οἱ 405 Βυΐογ (880 ὙΥαρπου), δὰ 

Ῥβγομοβίδβίαπη δυΐ δὰ ΜϑιηπΟηθπ) ΡΟΥ Πυΐδβα ἔγ. 800, 329, 

40ῦ, 422 5βυβρίοαίαν Ηδγηδπη. ΥἹάθ οἰΐδπι δὰ ἔτ. 826 οἱ 80- 

ΡΓὰ ρΡ. ὅ84 δὰ Μριηῃοῃθῃι. 

419 
ἀνηχίδωτοι 

419 Ηρβυοῖ. ἀνηχέδωτοι (ἀνηκέδοτοι 604.)" ἄνευ ἀκέδος. Αἰσχύ- 

λος Ψυχοστασίᾳ. Οἷἴν. Απδοᾶ. ΒΕΚΚ. Ρ. 402, 26 ἀνηχέδωτοει" ἄνευ 

ἀχίδος. 

ἘΑΒΌΠΑΒΟΜ ΕΒΑΘΜΈΝΤΑ. 

Ζῶ 0 
αὐριβάτας 

Ηος ἀρ Μοιπηοηΐβ ἰάποθ ἀϊοίυμη 6856 ΒΌΒΡΙΟΔΙΙΓ Ὑ ΘΙ ΟΚΟΥ, 

ἀθ ΝΜοποπο βυσϑαπι Δ] ῖο ΗθΙΤΠΔΠΠ. 

ΘΡΕΙΘΥ 4. 

Ιη οαἰδίορο ΠΟῸῚ ΘΟΙΩΙΙΘΙΒΟΥΔΙΌΓ. 6 δριμηθηῖο, αυρὰ 

οχ {ἰξαϊο οἱ ἵγαρτηθπίο δα Βούθατῃ Οτοϊαγίαπι ἘσΘΟμίΠοὶ Β] ἰᾶται 

[Ὁ] ἀχόγοπι ἀδροβοθηΐθμι οὖ ῬΟΒίΓΘΙΩΟ γἱ Δσὶρ᾽θηΐθπι βρθούδϑδθ 

οορποβοίξαν, οἷν. 6 ΙΟκοῦ ΤΠ]. Ρ. 560454α. 

{(Β0Ὀ)) υ καὶ χαμίνου σχῶσι μάχιστον σέλας. 

3 ΄ Ρ] ς Ὁ Ὑ 

εἰ γάρ τιν᾽ ἑστιούχον ὄψομαι φόλον, 

μίαν παρείρας πλεχτάνην χειμάρροον 

στέγην πυρώσω καὶ χατανϑραχώσομαι. 

νῦν δ᾽ οὗ χέχραγά πω τὸ γενναῖον μέλος 

980 Ηδβυο. αὐριβάτας. Αἰσχύλος τὸ αὖρι (αὔριον “0... ΘΟΥΤ. 

Ῥὰυν) ἐπὶ τοῦ ταχέως τέϑησι. καὶ ὃ αὐτὸς Ψυχοστασίᾳ οὕτως 

φησὶ τὸ ὄνομα, ταχυβήμων (ταχυβήλων οοᾶ., οοΥτ. β6Ἰπιδβῖ5). ΟἿ. 

Αποοᾶ. Βοκκ. ν. 4604, 9 αὐρέβατον᾽" τὸ αὖρι τιϑέασιν ἐπὶ τοῦ ταχέως 

καὶ τάχα, οὐκ ἀπὸ τῆς αὔρας, ἀλλὰ κατά τινα βαρβαρικὴν λέξιν, 

τάχα δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ αὔριον. Ἰίδαμθ ἴῃ Ρεγομοϑβίαϑία αὐριβάτας, 

αἰῖο ἴοοο αὐριβατᾶν ὑϑΌΓΡΆ886 νἱἀουγ. 

981 Τιοηρίη. περὶ ὕφους ὁ. 8,1 »χαὶ καμίνου .. μέλοςκα. οὐ 

τραγικὰ ἔτι ταῦτα, ἀλλὰ παρατράγῳδα, αἱ πλεχτάναι καὶ τὸ πρὸς 

οὐρανὸν ἐξεμεῖν καὶ τὸ τὸν Βορέαν αὐλητὴν ποιεῖν καὶ τὰ ἄλλα 

ἑξῆς τεϑόλωται γὰρ τῇ φράσει καὶ τεϑορύβηται ταῖς φαντασίαις 

μᾶλλον ἢ δεδείνωται. Τοβαίμθβ 8166]. ἱπ Βμοί. νοὶ]. ΥἹ Ρ. 226 φαΐ. 

νεται δὲ ἡ ἀτοπία τοῦ ποιητοῦ (56]]. Αἰσχύλου) μᾶλλον ἐν τῷ τῆς 

281 Ὕ. 1 χαὶ μὴ ΤΟΙ], εὲ χαὲ Θαϊτηδδβίαϑ, ταδὶ τα ὡς χαὶ. -- Υ. 2 

φόλον Ῥτο μόνον ΘαἸτηδϑίαβ. --- Υ͂. 8 βίᾳ Ῥτὸ μέαν Βαδηκοι, ἴοτί. βαιὰν 

γὸϊ ροξβ μιαρὰν (σμιχράν). 



ΙΝΟΒΕΤΑΒῸΜ ΒΑΒΌΠΑΒΌΟΜ ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

282 
χυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς χυσὶν ἀεροφοίτοις 

289 
Γ 

,»»͵ ἀναξίαν 

“8 
τὴν αἰπεινὴν ζαϑέαν ὌὭλενον 

“δῦ 
νηριτοτρύφοὺς 

Ὠρειϑυέίας δράματι, ὅπου ταῖς δυσὶ σιαγόσι φυσῶν ὃ βορέας κυχᾷ 
τὴν ϑάλασσαν " οὐ γὰρ φέρω ἐπὶ μνήμης τὰ ἰαμβεῖα ἐπιλαϑόμενος" 
διὸ καὶ Σοφοκλῆς (οὐ δἀᾶϊξ ΒᾺΒΏΚΘἢ) μιμεῖται. λέγει δὲ περὲ τού- 
των Λογγῖνος ἀχριβέστερον ἐν τῷ κα΄ τῶν Φιλολόγων. ΑΘΒΟΏΥ]Ο 
ἀϑὰτῃ Ονϊάϊαμπη Μοί. ΥἹ 690544. 5δου πὶ ΒΟΥΘΔΘ ἀθβου ρ 5556. 00}- 

Ἰθοῖῦ Βα ΚΘΗ. 

282 ΑΥἸβίορῃ. ἤδη. 1291. υδἱ Εὐτὶρὶ 68 Ἰοθοὺβ ΑΘΒΟΙΥ]ΘΟΒ 

ΟαΥΡΙΐ, χυρεῖν.. ἀεροφοίτοις. 800]. καὶ τοῦτο ἐξ ᾿Αγαμέμνονος 
ἴα]5οθ. ϑρῃϊησὶ (οἷν. ἔν. 286) νουύβὰπη δαάβου θαηΐ Ππάοτνί οἱ ΕὙ1Ζ- 

50:6, ΜοΙποπὶ ΒΟ, Αὐρὶνὶβ Ηδυίαηρ. 

288 Ηδβυοι. ἀναξίαν: βασιλείαν. Αἰσχύλος λιανοέαις (Αἐτναέαις 

Μουγβίυβ, Δεανέαες γν6] Λεανέσχοις ΜϑοΟΒπΙαΙ). 

284 ϑίθρῃ. ΒΥΖ. ρΡ. ΤΟ], 18 Ὥλενος: πόλις Ἀχαίας καὶ Αἰτω- 
λίας ϑηλυκῶς λεγομένη. Αἰσχύλος γραύσιον (τοαύσιον οοα. 88. 
Καρσίν Μείποκο, Δαναΐσιν Μϑομηιάς Ζο Βοιγ. ἢ. ΑἸ... 1866 Ρ. 856, 

]λαύκῳ ἱ. 6. Πλαύκῳ ποντέῳ Ἠδγίαηρ, οἷν. Ὑ ΠΔΙΙΟΥΖ [5}1}105 γοῃ 

ΕΡ᾿άδυγοβ Ρ. 118 564:). 

285 Αἴμϑη. ΗΠ ρ. 86Β χαλεῖται δ᾽ ὁ ἀναρέτης καὶ ἀνάρτης.. 
Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Πέρσαις τίς ἀνήρει τοὺς νήσους (ἐν Πέρσαις τὰς 
ἀναρέτας τρεφούσας νήσους ῬαρᾶβθοΟΥΒ) νηριτοτρόφους εἴρηκεν. Υο- 
ΘΔ. απ οχ Ρϑῦβ. 902 (ἐχράτυνεν ἀναριτοτρόφους) Βαυγπρῖο, 6χ ἰᾶἃ- 
συμ ρΡοβί νυ. 916 βίαϊπιθηδ Ηθυδηπο, ΟΧ Υ. 891 οχοίἀἶββθ υἱάθίυγ 
τη (καὶ νηριτοτρόφους ἐκράτυνε μετάκτους). ΘΙΟΚΟΙ ἐν Π]έρ- 
σιδὲ (Υἱὰθ δὰ ἔγ. 452). Α θοκοὺ ῬἘ1Ο]. ΙΥ̓͂ Ρ. 482 οὐπὶ ϑοϊιοὶρ- 

ΕΑΒΌΜΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

980 
ὑπόξυλος 

281 
ἀποφύλιοι 

288 
δέδοιχα μῶρον χάρτα πυραύστου μόρον. 

μδθιβοῦο, αὐἱ ἀ6 ἐν Περραιβοῖς οορίίανογαΐ, ἐν Περραιβίσιν, Ζ8- 

Καβ ἐν Πρωτεῖ γτο ἐν Πέρσαις οοπίοοἰί, 8111 οὰπὶ ΒΟΒ ΘΙ σ ΠΔΘΌΒΘΙῸ 

ἂρ ῬΒγγηοΝἑ γ6] οαπὶ ΒΙοΠΙβ ΘΙ 10 ἀ6 ΕΡ᾿Ομγτὴὶ Ῥογβὶβ οορ!δηΐ. 

ο86. 0.0]. Ηδγοσ. ἰῃ ΒΠοί. νο]. Υ Ρ. 4860 ὑπόξυλος .. ἐπὶ 

τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξωϑεν καὶ ἐπιεικῶν, πονηρῶν δὲ τὰ ἔνδον. 

Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις (ἐν Περραιβίσιν οατὶ ΒΙοπΙἢ 6] 10 ΝΑΌΘΥ Ῥμοί. 

16χ. 1 Ρ. 2654., ἐν Πρωτεῖ Ζαικαβ, υἱάθ ΔΡροπᾶ. δὰ ἔγ. 186). Ὑὰ}- 

σᾶγο γοοδθυ απ), 46 α00 γἱ 46 οἰΐδπι ΒΚ. ἀπϑοᾶ. Ρ. 67, 6 οἱ Ῥμοί. 

Ι6χ., ποῃ Υἱάθίαν βϑυπηοηὶ ὑγϑρῖοο ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ. 

281 Ηδρβγο. ἀποφύλιοι ξένοι" οἵ (ἀποφύλιοι' ξένοι ἥτοι οἵ 

Οὐτυβία8) μὴ ἔχοντες φυλήν. Δἰσχύλος σατυρικῷ (Πρωτεῖ σατυ- 

ρικῷ ΟΑδδαθοπαβ, βου θοπάππι ἴοτί. “υκούργῳ). Οἷνγ. ῬΟΙ]. ΠῚ δ6 

ἀποφύλιον τὸν φυλὴν μὴ ἔχοντα. ἴῃ Δηροᾶ. ΒΕΚΙ. Ρ. 489, 12 ἀπο- 

φώλιοι" ξένιοι, οἵ φυλὴν μὴ νέμοντες οἱ δἃρυὰ ϑυϊάδμῃ (οἱ Ζοη. ΙΘΧ. 

Ρ. 281) ἀποφώλιοι" ξένιοι, οἱ φυλὴν μὴ νέμοντες οἱ δρυὰ ϑυϊάδῃηι 

(εἰ Ζοπ. 1οχ. Ρ. 281) ἀποφώλιοι" ξένοι, οἱ φυλὴν μὴ νέμοντες. οὖὕ- 

τως Αἰσχύλος. ἢ ἀπαίδευτοι" φωλεοὶ γὰρ τὰ παιδευτήρια, ὥς φα- 

σιν οἱ Ἴωνες, ἄσδο ρἴοξβαθ ἀποφώλιοι οἱ ἀποφόλιοι ξένοι Θοῃΐα580 

βαηΐ. Απροᾶ. Βδοιπι. 1 Ρ. 411, 12 φωλεόν' τὸ παιδευτήριον" ὅϑεν 

καὶ ἀποφώλιοι οἱ ἀπαίδευτοι. »ϑαπὶ αυϊ πο ἔγδριηθηιπι δα Ρτο- 

(08, δι αὐἱ δὰ ΟΘΓΟΥΟΠΘΠῚ γοίογιηΐ, 56 ΓῸ5 ΡΊ8η6 ἱποοῦΐα θϑία 

Βυου. ᾿ : 

288. Αο]. Ν. Α. ΧΙ 8 ζῷόν ἐστιν ὃ πυραύστης... μέμνηται 

δὲ αὐτοῦ καὶ ὃ Αἰσχύλος ὃ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς λέγων ᾿ »δέδοι- 

χα μωρὸν... μόρονε. Αἰζαυϊθγαπΐ ὙΘΓΒᾺΠῚ ϑυϊάαβ ν. πυραύστου οἵ 

ΘΟ. Υ͂ 79. Οἵτ. οὐΐαπι Μδηι6}1ῖ5. ῬΏ1]Δ6 ΟΔΥΠΊΘῺ (γο]. 1 Ρ. 164 

οἄ. ΝῊ.) ν. 4606 ἀλλὰ δεδοικὼς τῶν πυραυστῶν τὸν μόρον ὡς ἀφρό- 

νων ἔλεγχον ἐκ παροιμίας τὸ φῶς ὁρῶ πῦρ. ῬτογΘΓ ΔΙ 6 ΠῚ Ἰοσὰ- 

9288 πυρχκαύστου ϑΡ᾿ΓΖΠΘΓ Ῥχοβοάϊκ Ρ. 99. Αἱ οἵγ. ποπιθῃ Πυραίχ- 

μης δρυὰ Ηοπι. Π᾿ 287. 



ΑἘΒΒΟΗΥ͂ΣΙ 

289 
βοᾷς τοιοῦδε πράγματος ϑεωρὸς ὧν 

200 
φρὴν ἀγέλαστος 

291 

ϑρηνεῖ δὲ γόον τὸν ἀηδόνιον 

292 
ἀχνίσωτος οἶχος 

ἰοημθῖη πυραύστου μόρος τὴἠοπιοταί Ειβι. 1]. Ρ. 1804, 8 οἱ 410] οἵ 

σΟμ. ἴῃ Φ0η. Παπᾶβ86. ἢγπη. Ροπίθοοβί. ϑ'ρ 10}. Βο. γνο]. Υ 

Ρ. 238. Νονὰπι γοοαδυϊαπὶ πυραυστούμορος δηχὶϊ ὙΤΖοίΖο5 ἴῃ [γ0. 

84 οἱ δ]}0]. Ηος ἐγαρτηθηΐοπι ἃ αὐϊδυδάδηι (αἱ Βοίμϊο) δὰ Προμ. 

πυρχαέα τοίογίαγ, δὐ ἰσηὶ τηοάο δ]]δίο ἀθ ργγδυβία υἱχ ἀ1οὶ ροίθϑί. 

(Αἀ ᾿ὙδοἮοοφόρους φῬογιπυΐ586 Ρυϊαὶ Ἠδυίαηρ). 

289 ΑἸηΠΊοη. Υ8]|0Κ. Ρ. θ85ᾳ. ϑεωρὸς καὶ ϑεατὴς διαφέρει. 

ϑεωρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὃ εἰς ϑεοὺς πεμπόμενος, ϑεατὴς δὲ ὁ ἀγώ- 

γων χαὶ ϑεάτρων.. Μίσχύλος νβοᾷς .. ὦὥνκ. ὙἈΙΟΚΘΠΔΟΥ Θόας ΡΓῸ 

βοᾷς δοπίοίθηβ δὰ ΗΥΡΒΙΡ. ]Θὴ ἸΟΟῺῸΠῚ ΡΟΥΡΙΠἶδ56 βυβρίοαίαγ. (Δὰ 

Σαλαμινίας τοΐογὶ Ηδνίαηρ). 

290 Απροᾶ. ΒΕΚΚ. Ρ. 887, 8 ἀγέλαστος" ὃ μὴ πρὸς γέλωτα 
ἐπιτήδειος .. Αἰσχύλος δὲ φησὶ καὶ νφρὴν ἀγέλαστος«. Οἷν. ἀγέ- 
λαστα πρόσωπα Αᾳ. 8586. ΜΕΙΚΟΙ ΟἸο. 371 ροβί στυγερῶν τούτων 

ἰηβουϊὶ φρήν τ᾽ ἀγέλαστος. 

291 Απροᾶ. ΒοΚΚ. ρ. 849, 7 ἀηδόνειος ϑρῆνος. Αἰσχύλος 

»ϑρηνεῖ.. ἀηδόνειονε. Οἷτ. ΗΘ5γοἢ. ἀηδόνων (ἀηδόνειος Μ οι)" 

ἐπὶ μὲν ὕπνου τὸ ἐλάχιστον, ἐπὶ δὲ λύπης τὸ σφοδρότατον. 

292 Αποροὰ. ΒΌκκ. ρῥ. 8368, 29 ἀχνέσωτος οἶχος" ὁ ἄνευ πυρὸς 

χαὶ χνέσης. οὕτως Αἰσχύλος. 

291 ἀηδόνιον Ῥγὸ ἀηδόνειον ΒΙοιηῇθρ]ά. 

ΒΑΒΌΓΠΑΒΕΌΜ ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

299 
ἄχουε τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς 

298 
μέγαν ἀλάστορον 

290 
αὐτόχραντον λόγον 

φθ0 
πᾶσα γὰρ Τροία δέδορχεν Ἕχτορος τύχης διαί. 

298 Απροά. ΒΕΚΚ. ρῥ. 8312, 8 ἄχουε τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" ἀντὶ 

τοῦ τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν. οὕτως Αἰσχύλος. Αἀ Ἠο]ϊδά65 μεοτίϊ- 

Πἶ556 βιβρίοδίαν, νοῦθα 80}15. ῬΠΔοΙΠΟηΐΘΠῚ ΤΠΟΠΘΗΝ5 6586 Γδία8. 

Ηουδηη Οραβο. ΠΠ| Ρ. 14054. 

294 Απροά. ΒΕΚΙ. ρΡ. 382, 80 ἀλάστορον' ἀντὶ τοῦ ἀλάστορα, 

ἀπὸ εὐθείας τῆς ὁ ἀλάστορος. ὃ Αἰσχύλος νμέγαν ἀλάστορονε 

εἶπεν. Αἃ Ιχίοπϑηι τοΐοσὶ Ἠθγηδηη. Οἷν. δὰ ἔγ. 92. Αὐ ἰογίδββθ 

Ἰοοὰβ δὰ ϑοόρῆ. 0. Β. 1843 βρϑθοίαϊ ἰθίαυθ τὸν μέγ᾽ ἀλάστορον 5011- 

Ὀοπάυπι 681. 

296 Αποοᾶ. ΒΕΚΚ. Ρ. 467, 9 αὐτόκρανον λόγον τὸν ἐξ ἑαυτοῦ 

τὸ τέλος ἐπιφέροντα. οὕτως Αἰσχύλος. Οἷγ. Εἴγπι. Μ. νΡ. 118, 84 

αὐτόχρανα" αὐτόδηλα (ν. ϑερί. 8838), αὐτοχράαντα. 

296 Οταπιου. Απθοᾶ. Οχοη. 1 Ρ. 119, 12 παρὰ δὲ ᾿Αττικοῖς (ἡ 

διὰ) προσλαμβάνει τὸ ἰῶτα καὶ γίνεται διαέ, χαὶ συντάσσεται γενικῇ 

καὶ ἰσοδυναμεῖ τῷ ἕνεκα" »πᾶσα... διαίε ἀντὶ τοῦ ἕνεχα Ἕχτορος" 

καὶ ἐν Ἀγαμέμνονι (465) νἀλλοτρέας διαὶ γυναικόφα. ΑΘΒΟΒΥ]0 ΥΘΓ- 

φὰ {ὐἰδαϊς Οτάπιου. Δα Ῥῆγυροβ τοΐοσὶ Ηθγδῆῃ, δὰ Νεογοϊἀθβ 

Υγ61 ροϊϊυ8 δά ὑπϑπὶ οἷι8 ἐγ] ορίδθ ἔδθαϊαπὶ Υ ΘΙ ΟΚΘΓ. 

995 αὐτόχραντον ΡΙῸ αὐτόχρανον ὈϊπαοΓΐ. 

9968 δέδουπεν ῬΥῸ δέδορχεν ΒοΙΠΒΑΓαγ, δέδοιχεν Ὀιπδοτῇ, δέδυχεν 

Ηβδυρρε (πᾶσα γὰρ | Τροία δέδυχεν .. διαξ)" --- φυχῆς ῬτῸ τύχης Οοδδὲ 

Μηθίη. γ6]. Χ ῥ. 8344 (δέδοιχεν Ἕχτορος φυχῆς διαί), οἷν. ΜΉδΔυρὶ ΕΗ ὺ- 

Τη68 ΥἹ Ρ. 88 (δέδορχεν Ἑ. ψυχῆς διαί). 



ΑΚΒΟΗΥΠΙ 

291 
ἐν μανοστήμοις πέπλοις 

298 
ἐτονϑόρυζε ταῦρος (ὡς) νεοσφαγής 

299 
, » “- “ -Ν, 

οὔτοι μ᾽ ἄπειρον τῆσδε τῆς προσῳδίας 

900 

γύας μὲν αἰνεῖν ἐχμαϑὼν ἐπίσταμαι 

Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους 

γάνος χυλίνδει πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, 

291 ΟΥΑΠΙΟΓ. Αποοᾶ. Οχοι. 1 Ρ. 288, 28 μανόν, τὸ ἀραιόν, ὡς 

Αἰσχύλος »ἐν... πέπλοις«κ. Ἑδάοπι ἴογθ ᾿ιδθοὶ Εν. Μ. Ρ. 168504Ὰ 

οἃ. Θαἰεῖ., Εἴγτα. αυᾶ. ν. 318, 88, Ζοῃ. Ιἰοχ. Ρ. 1382. Οἷγ. Ηθβυοῇ. 

μανοστήμοις " ἀραιοστήμοις. 

998 Οταμογ. ἀμπθοά. Οχοῃ. ΠΠ Ρ. 414, 18 τονϑορύξω .. καὶ 

Αἰσχύλος »ἐτονϑώρυζε (510) ταῦρος νευσφαγής. Αἀ θρήσσας τοῖΐοτί 

Ηαδυίυηρ. 

499 Οτδπιου. Αποοᾶ. Οχοη. ΕΥ̓͂ Ρ. 815, 28 παρ᾽ Αἰσχύλῳ τὴν 

προσῳδίέαν εὑρίσκομεν κειμένην ἐπὶ τῆς προσφωνήσεως, οὐ τῆς μετ᾽ 

ὀργάνου φωνῆς, »νοὔτι μ᾽. . προσῳδίαςκ. 

800 ΑΠΟΠΥΠΒ ΒΟΥ ΡΟΣ αἰββογίδι θη ἀθ ΝΟ ῬὈΓΪπ ἢ ΟΧ 

οοᾶ. 1δυγ. δ6, 1 (ΕἾ ἂὴ Ηδηγίοο ϑίθρμαπο ἰῃ ἂρροῃᾶά. δὰ Αὐὶβίο- 

298 ὡς ἰπβογιῖ ΟΥ̓ΔΙΏΘΓ. 

800, 1 γύας βογὶρβὶ ῥτῸ γένος. --- ἐχμαϑὼν γγῸ χαὲ μαϑὼν Βομνοὶρ- 

μᾷιδου. --- ῶ ἑπτάρους γῖῸ ἑπτάρρους ατοίϊυ8. Λεῖλος ἔνϑ᾽ ἑπτάρροος 

Τἰπαοτῖ. --- 8 γάνος ῥτῸ γαῖαν Ηδτπιδηη. --- χυλένδει ῬγῸ χυλένδων 881- 

τηλβίι5. --- ῥευμάτων 15. γοίβ, οαἱ οὈ]οαυϊίαν Ηθγηδὴπ Δ ΓΘῊΒ Αὐ δα. 

Π ν. 460 ἀπεβλέφαμεν οὖν εἰς τὰ νέφη, καί τις ἔφη τῶν παρόντων" 

ταῦτα δὴ τὰ τοῦ Νείλου πνεύματα" οὕτω γάρ πως ὠνόμασε. --- 4 πυ- 

ρωπὸν βοοππάμσμι οοα. Ο ΡγῸ πυρωτὸν. --- φέγγος Ῥ͵Ὸ μηνός ΝΔΌΟΚ, - 

ἢ ἀντέλλει Ῥγὸ ἀγγέλλει τοί 8. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

ἐν ἦ πυρωπὸν φέγγος ἐχλάμφψαν φλόγα 
τήχει πετραίαν γιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς 

ν 

ἡϊγυπτος ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη 

φερέσβιον Δήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

901 
" ’ Ἂ , ) 5 “", τῶν ἤ 

ἀπάτης διχαίας οὐχ ἀποστατεῖ δεός. 

16115. οἱ ΤἼοργδβίϊ δουρί αυδοάδηη Ῥαγΐβ. 1561 οαϊΐδθ, ἤὰπὸ ααἷδ 

ἴη Ῥαγῖβ. οοα. (Ο) ορίΐζοπιθβ Αἰμθπδοὶ [0}}]} νδοὰὶϊ θχρὶθμαὶ οδιιβἃ 

Ἰοσίίαγ, Αἰπθη. θα. πα. ρΡ. 168 54ᾳ. δαϊθοίδθ θχῃϊθοῦ ρ. 165 6(. 

Ὀιηά.: χαὶ Αἰσχύλος »νγένος μὲν αἰνεῖν καὶ μαϑὼν .. νεῖλος ἑἕπτάρ- 

ῥους γαῖαν χυλώδων .. ἐπομβρία (ἐπομβρίαις ϑίορῃαπιθ) ἐν ἧι 
πυρωτὸν μηνὸς ἐκλάμφαν φλύγα (ἐν ἧ πυρωπὸς ἥλιος ἐχλάμψας 
χϑονέ Ο, υπάρ Ηργπδπη ἐν δ᾽ ἥλιος πυρωπὸς ἐκλάμφψας γϑονὴ 
τήχει πετραίΐην .. ἀγγέλλει στάχυνα. 8600]. ΑΡΟ]]. ΒΒ. ΙΥ̓͂ 269 
χαὶ Αἰσχύλος δὲ καὶ Σοφοκλῆς ὑπέλαβον τοὺς ὑπὸ (ὑπὲρ Ἡ ΚΕρΙ]) 
τὴν Αἴγυπτον χιονίζεσϑαι τόπους καὶ τηχομένης τῆς γιόνος τὴν 
χύσιν εἰς τὸν Νεῖλον ἐκδίδοσϑαι. ϑθπθο. Ναί. αυδοβί. ΙΥ̓ 2, 16 

Απαχαφοῦαθ αἷξ 6,5 Αεἰμίορίαε ἐμσίβ βοϊμίαβ πῖυσεβδ αὐ Νέϊωην ὠὐϑῆιιθ 

αἰδοιΥγ 6... ἦος ΑοεοϊψίιΒ ϑορἠοοίεβ Επγὶριαοβ ἱἰγαάμπί. Αὐἰ βία. 

1 Ρ. 448 χαὶ ὡς ἔοικεν, Αἰγυπτέων μὲν οἱ μὴ ἀποδημήσαντες οὐδὲ 
εἶδον χιόνα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἑτέρου λέγοντος δύνανται μαϑεῖν .. οἱ δ᾽ 
ἐπὶ τῇ τῆς μεσημβρέας ἀρχῇ χιόνος πλέον ἢ ϑέρμης ἔχουσι, καὶ τέ 
γένοιτ᾽ ἂν τούτου τραγικώτερον φεῦσμα, ἄν τ᾽ Εὐριπίδης ἄν τ᾽ 
Αἰσχύλος αὐτὸ συνϑῇ. ἴθ. Ρ. 460 χαὲὶ τί δεῖ παλιρροίας καὶ δένας 
λέγειν, ἀμελήσαντε ὅτε οὔτ᾽ αὐτόϑεν ὃ Νεῖλος ὁρμᾶται .. οὔϑ᾽ ὑπὲρ 

τοὺς χαταρράχκτας δυνατὸν τὸ ὕδωρ ὑπερβαλεῖν, εἰ μὴ κατ᾽ Αἰϊσχύ- 
λον ὡς ἀληϑῶς ἐξ αἰϑέρος τις αὐτὸ καταπαλτὸν φέρεσϑαι ϑεέη. 

Τιοοὰπ Οχ ΜΘΙΠΟΠΘ 5ῈΠρΡίΠ| 6586 5050 10 οὑπ) Βα 6 ΥῸ ΗθρΓ- 

δηη (ΟὈΙοααϊαν ὙΘΙΟΚΟΙ ορ. Ογοὶ]. Ρ. 206 οὐ Καυβοιθ Μυίβθο!. 

ΑΘβ60}. Ρ. 217 ἰγυβίγα, πᾶπι Υ. ΡῬΙΌΠΊ. 884544.), ΟΧ ῬΒγομοβίδϑίἃ 

φαοπάδπι  ΘΙΟΚοΥ ΤῊ]. Ρ. 486 δάη. 719 τοροιθθδί. 

801 ΔΙΠΟΙΥΠΙΙ8 ἀἰββουί. ἰπ ΟΥ̓ Οραβο. βθηῦ. νο], 1 ῥ. 222 

Αἰσχύλου δὲ ταῦτα »ἀπάτης .. ϑεόςςε. »φευδῶν .. ὅποι τιμῇ (βῖο 

Ηγ) ϑεόςε (ἔν. 802). Ηοβ γϑῦβιι8 ἀἰβί πηρθη 08 6556 πιοη (816 

Ορυβο. πγίῃ. Ρ. 120. ΡΟΥΘ ὙΘΥΒΌΠΙ ΑΘΒΟΏΎ]Ὸ ἰγϊθαπηύ οἰΐδπὶ 



ΑΕΒΟΒΥΙΠΙ 

902 
Ἁ ᾿ 

“ὃ ὦ 

φευδῶν δὲ χαιρὴν ἔσϑ᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός. 

909 
μὴ παρασπιστὴς ἐμοὶ 

μηδ᾽ ἐγγὺς εἴη 

904 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὑτοῦ χαχῶν 

πεποιχίλωχε χἀποδηλώσας ἔχει 

ϑρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίᾳ" 

ἣς ἦρι μὲν φανέντι διαπαλεῖ πτερὸν 

Φ10Ὁ. 8. 9, 28, ὅ680]. Π. Β 114, Ευδίαί. Π. Ρ. 188, 48, 5'Π 6 ΡΟθ- 

86 ποηηῖπθ δχμῖθοὶ Ἐπβί. Π. Ρ. 480, 48 (ἀπάτης ἀγαϑῆς).. Αὰ 

Αεορυρίϊοβ τοίοστὶ Ηδγίυηρ, δὰ Ὠαπαῖάοα Ηδγδηη οραβ0. ΠῚ Ρ. 829, 

δὰ θαλαμοποιούς ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 

802 Οἵ. δὰ 801. Αἀ Ῥμϊοοίοίδπι τοίου Ἠδγίυῃρ, δὰ Ὠδ8- 

πϑὶάο5 Ηδγηδηη 1. ]. 

403 Ατὶβϑεα. νοὶ]. ΠΡ. 819 μὴ μὲν οὖν ἔμοιγε χατ᾽ Αἰσχύλον 

μήτε παρασπιστὴς μήτ᾽ ἐγγὺς εἴη ὕστις μὴ φέλος τῷ ἀνδρὶ τούτῳ 

μηδὲ τιμᾷ τὰ πρέποντα. ΑΘΒΟΒΥ γοῦῦᾶ ΘΧΟΘΓΡΒΙΐ Οὐπη Βαμ]οτο, 

αὶ μήτ᾽ οὖν παρασπιστὴς ἐμοὶ Ἰ μήτ᾽ ἐγγὺς εἴη ΑΘΒΟΏΥ]Ο δΔάβου! , 

Ηδεδηη. (Δὰ Ατρὸ τοίοτί ασπον, δὰ Οθαϊραπι Ηδτγίυηῃνσ, δὰ Οδ- 

δῖγοβ ΒοΡΘΕ). 

804 Ατίβίοι. Η. Απ. 9, 49 Ρ. 6838 ἃ 19 μεταβάλλει δὲ χαὶ ὃ 

ἔποῳ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ἰδέαν, ὥσπερ πεποίηκεν Αἰσχύλος ἐν τοῖσδε" 

»τοῦτον .. ἦρι μὲν φαίνοντι (φαΐένοντα) διαπάλλει .. παιδός τε καὐὺ- 

804, 4 φανέντι ῥτῸ φαίνοντι (φαίνοντα) Νδιοῖκ. --- διαπαλεῖ ΤῸ 

διαπάλλει Ὕ Οἰθοτὲ Αοΐ. 506. Ρμὶ!. 1ἱΡ8.ὄ ΠΡ. 825. -- ὁ χαὑδτοῦ γτὸ 

χαῦτοῦ ϑΥ]θυγα. --- 1 ἡνέχ᾽ ἂν ξανϑῆῇ ῬΓῸ ἵνα χαταξανϑῆ ϑΔ] πη 5108. ἣν 

χαταξανϑὴ ΟΕ ηρον. --- 9 τῶν ἐπ᾿ ἀνϑρώποις τόπων 50Υἱρ58ὶ ῥΓῸ τῶνδ᾽ 

ἄπ᾽ ἄλλον εἰς τόπον. Οἷτ. Αοἰίδη. 1. 1. βοαΙ ρον οοπΐθοῖί τοῦδε Παλλή- 

νῆς τόπου, θα τῶνδ᾽ ἀπαλλαγεὶς τόπων. --- ἐποιχίσει ὑτῸ ἀποιχέσει 

ΘΟΒποίᾷον (ἀποιχιεὶ Ὀἰηβοτῇ. 

ΒΑΒΌΚΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

χέρχου λεπώργου" δύο γὰρ οὖν μορφὰς φανεῖ 

παιδός τε γαὑτοῦ νηδύος μιᾶς ἄπο᾽ 
΄ 7 ΄ δ. ν, ἡ - ΄ 

νέας δ᾽ ὀπώρας ἡνίχ᾽ ἂν ξανϑῇ στάχυς, 

στιχτή νιν αὖϑις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. 
ἀεὶ δὲ μίσει τῶν ἐπ᾿ ἀνϑρώποις τόπων 

δρυμοὺς ἐρήμους χαὶ πάγους ἐποιχιεῖ. 

9θῦ 
τὸ συγγενὲς γὰρ χαὶ φϑονεῖν ἐπίσταται. 

900 
διαβρέχεις τἀρτύματα 

90] 
σφύρας δέγεσϑαι χἀπιχγαλχεύειν μύδρος, 

τοῦ... ὀπώρας ἵνα καταξανϑῇ .. μισεῖ τῶνδ᾽ ἄπ᾽ ἄλλον εἰς τόπον 
.ς ἀποιχίσειςε. Οἷν. Ῥ]η. Ν. Η. Χ 86 ηιμίαί οὐ ὠρρα (ζογτπαηι 60- 

ἰογϑηιηθ). μὲ ἰγααϊέ Αοβοϊψῖιβ ροείαβ. Αα ϑοόρῇοο β ΤΟΓΘαΠιὶ ΓΟ- 

ἴοσὶ ἤὰσπο ἸΙοουπὶ Ὑ ΘΙΟΚΟΥ ΤΥὰρ. αΤΥ. Ρ. 884, αὐοὰ ρῥγοθαὶ ΒοΙῃ- 

μαγὰν Ηἰβι. 11. αΥ. Π 2 Ρ. 885 οα. ἰογί., ἰΐοπὶ Οάθν Ν. Μυ5. ΒΠθη. 

γο]. ΧΙΠῚ Ρ. 5415844ᾳ.. ααἱ οχ ἸΙοσυϊίζοπθ ἀποδηλώσας ἔχει οἱ υδὰ 
οοπἰυποίϊοηΐβ ἡνέκα οἰβοὶῦ 0 ΑΘΒΟΉΎ]Ο 84] 16 ΠῈΠ| 6586 ΠΟΟ ἔγαρτηθη 1 
δῇ οὐπὶ Υ. 9 οοηΐοτί Α6]. Η. Α. 126 οἱ ἔποπές εἰσιν ὀρνέϑων ἀπη- 
νέστατοι, καί μοι δοκοῦσι τῶν προτέρων τῶν ἀνϑρωπιχῶν ἐν μνήμῃ 
χαὶ μέντοι καὶ μίσει τοῦ γένους τοῦ τῶν γυναιχῶν ὑποπλέχειν τὰς 
χαλιὰς ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ τοῖς πάγοις τοῖς ὑφηλοῖς. (Αἃ Κρήσσας 
ΡΟΣ Πυἶ5586 Ρυΐαΐ Ηδηίαπρ). 

806 Ατίβίοι. Βμοί. 1 10 Ρ. 1888 ἃ 7 τοῖς γὰρ ἐγγὺς καὶ 

χρόνῳ καὶ τόπῳ καὶ ἡλικέᾳ καὶ δόξῃ φϑονοῦσιν. ὅϑεν εἴρηται τὸ 
»τὸ.. ἐπίσταταιε, 5610]. [0]. 87 Ὁ 28 τοῦ Αἰσχύλου τοῦ ποιητοῦ 

ἐστε {τὸν »τὸ .. ἐπίσταταιε. 

806 Αἴμοῃ. ΠΠ Ρ. 61Ε ἀρτύματα εὕρηται... παρ᾽ Αἰσχύλῳ 

»διαβρέχγεις τἀρτύματακ. 

807 Αἴδμροη. ΥἹΙ Ρ. 8080 μνημονεύει δὲ τοῦ ϑύννου καὶ Αἰσχύ- 

λος λέγων »νσφύρας .. χἀπιχαλκεύει λέγων μύδρους .. ὡς ἠνέχετο 

807, 1 χἀπιχαλχεύεν μύδρους δὅϑοοῦ8 ὑγὸ χἀπιχαλχεύει λέγων μύ- 

δρους. μύδρος ὕτὸ μύδρους ὌοῦΓΘ6. Οὗ. Απθρμδη. ὅτ. 196 6. ΚοΟΚ. 

-- 2 ἠνείχετο ῥτῸ ἠνέχετο ἩθΙΙη8Πη. --- ἄναυδος Ῥγὸ ἂν ἀυδός Μαϑαγαβ. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

΄ [4 5 ’ 

ὃς ἀστεναχτὶ ϑύννος ὡς ἠνείχετο 

ἄναυδος 

908 
’ .“’' 

τὸ σχαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου διχὴν 

ἐγὼ δὲ χοῖρον χαὶ μάλ᾽ εὐϑηλούμενον 

τόνδ᾽ ἐν ῥοθοῦντι χριβάνῳ ϑήσω. τί γὰρ 

ὄφον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε βέλτερον: 

ἂν λυδόςε χαὶ ἀλλαχοῦ νοὗτος χαὶ ὄνομα (ὄμμα Ο) τρλῥε ρσε θῇ 

ϑύννου δέκηνε (ἔτ. 808), ὡς τοῦ ϑύννου τῷ σχαιῷ μμθνηυῳ, ἐΝνδον Ἵ 

ποντος, ὡς Ἀριστοτέλης εἴρηκεν. (Δα Σαλαμινίας τοίοσιὶ Ηδγίυπρι). 

408 Οἵ. δὰ ἔγ. 801. ΡΙαΐ. ἀθ 50] ΔΗΪΠΊ. ὁ. 39 Ρ. 9198 

ἄχουσον ἤδη τὴν ἀριϑμητικὴν ἐπιστήμην αὐτῶν (τῶν γμμαρεῤίδνκοι , 

λέγει γάρ που »τὸ σχαιὸν ὄμμα... δέκηνκ. Ἀ6. ἀρ ες ψα μέ: εὐνῇ 

δὲ (οἱ ϑύννοὴ τῷ ἑτέρῳ τῶν ὀφϑαλμῶν ὁρῶσιν, τῷ δὲ ἄλλῳ οὐχέτι, 

καὶ Αἰσχύλος ὁμολογεῖ λέγων ντὸ σχαιὸν ὅμμα. . θέκηνε. ΤῊΣ 

οχ Αδβοῦυϊο αἴὔοτγαηὶ οὐδ πη 50:01. Ορρίδῃ. Ηδὶ. ἸΥ 5804. δ26. τὰ 

ἰδίῃ. Π. Ρ. 994. ὅ2 (»ὄμμα.. δίκηνα). (Δὰ Δήρυκας γοίοσί ποῦ 

ἔν. ὈΓΟΥΒ6Π). 
᾿" με 

409 Αἴδμοι. ΙΧ ν". 8168 “ἰσχύλος δέ φησιν »έγώ .. τῸΡ 

τοῦδε βέλτιονε; καὶ πάλιν »λευχός - . 

πυρί (ἵν. 810) χαὲ ἔτι »ϑύσας .. ἣ πολλά γ᾽... χάτως πὴ ν 

ταῦτα δὲ παρέϑετο Χαμαιλέων ἐν τῷ περὲ Αἰσχύλου. Αὰ λῴκχην 

-. 309 τοῖίοτὶ ΕΑ ΔΒγΘμΒ, δὰ Ῥτγομηθίμουπι 5διγγίοδπι ἔδθυΪδπι 

ἔτ. 809--311 Ρογϊπογο ρΡυϊαὶ Ἠδγίθῃβ. 

Ξ ' ἡπτικήν, ἣν ἔ δ᾽ Αἱσ 
τερον δὲ ναὶ μὰ Δία τὴν ὀπτικήν, ἣν ἔοικε μὴ γ 

ἐννοτοῦντει (ἐν νοϑοῦντο .. 

808 οὐ σχαιὸν ῬΔΟΌΥ. 

309, 1 εὐθϑηλῆ λαβὼν ΒΙαγάο8 δὰ ϑ0ΡἘ. ΕἸ, 1466. -- 2 ἐν ῥο- 

ϑοῦντι Ῥτὸ ἐννοτοῦντι (ἐν νοϑοῦντι) Ὀἰπᾶοτί. --- ὃ βέλτερον ῬΓῸ βέλτιον 

ΒΟΤΠΘΥ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

ν᾽ ’ -“ἶ Ν᾽} 5 4" Ἁ -- " ΄ Λευχός, τὶ ὃ᾽ οὐγί; χαὶ χαλῶς ἠφευμένος 
ὁ χοῖρος. ἕφψου μηδὲ λυπηϑῆς πυρί. 

9: 
Ν ́ δὲ . - ;Ἤ ἣΝ -- Ὧν ' ῃ δύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς δός, 
΄ “"7 ΕῚ δ 

ἣ πολλά μ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται χαχά 
δονοῦσα χαὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω χάτω. 

912 
ἔ Δ] ἔς "4 “Ἀ “» ’ 

αἱ δ᾽ ἔπτ᾽ ἄτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι 

πατρὸς μέγιστον ἄϑλον οὐρανοστεγῇ 
χλαίεσχον ἔνϑα νυχτέρων φαντασμάτων 

ἔγουσι μορφὰς ἄπτεροι πελειάδες. 

χλιδῶν τε πλόχαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς" 

ὅϑεν χαλεῖν Κουρῇῆτα λαὸν ἥνεσαν. 

810 Οἷν. δὰ ἔτ. 809. Επδίδίῃ. Π]Π. Ρ. 1280, 21 εὕρηται δὲ καὶ 
παϑητιχὴ μετοχὴ τοῦ τοιούτου ῥήματος (380. ἀφεύω) ἐν τῷ »λεπτὸς 
χαὶ χαλῶς ἠφευμένοςς. ἘῪ. 810 οἱ 811 δὰ δήρυχας τοῖοι 
ΕΑ ΑἸ ΓΘΏΒ. 

811 ΥἹά6 δὰ ἰγ. 809 οἱ 810. 
812 Αἴδρη. ΧΙ Ρ. 4914 (οἱ Ἐπδίδίῃ. Οἀ. Ρ. 1718, 4) ἀδ ΡΙ]οἰδ- 

αἰθὰβ ἀἴββθγθηβ: χαὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐχφανέστερον προσπαίζων τῷ 
ὀνόματι κατὰ τὴν ὁμοφωνέαν να! δ᾽... πελειάδες«. ἀπτέρους γὰρ 

αὐτὰς εἴρηχε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις ὁμωνυμίαν. Οἷτ. 5680]. 1]. 
Σ᾽ 486 τὰς δὲ Ἄτλαντος ἀτυχέας κλαιούσας αὐτὰς καταστερισϑῆ- 

ναέ φησιν Αἰσχύλος. Ἰιοοὰπι δὰ Ηρα 65 τοΐοτὶ Βα] ν (οἴ. Ηθγπι. 
ΟΡυβο. ΠῚ ρῥ. 141), δά Ῥγοιη. 30]. Ηδγίυηρ. 

818 Αἴμθη. ΧΙ μ. δ280 τοὺς δὲ Κουρῆτας Φύλαρχος διὰ 
τῆς ἑνδεκάτης τῶν ἱστοριῶν Αἰσχύλον ἱστορεῖν (1. ἱστορεῖ λέγειν) 
διὰ τὴν τρυφὴν τυχεῖν τῆς προσηγορέας " »χλιδῶν .. λαὸν (λοιπὸν Ο) 
ἤνεσανκε. Αα Οτγο5585 τοΐοσι Βα] ον, δὰ Εάοποβ Ηδυΐαηρ, 

811, 2 μ᾽ Ργὸ γ᾽ ῬΟΥΒΟΗ. 

318,1 Βογί. χλιδᾷ. 
ΑἌΒΟΆΥΠΙΟ"ς εἀ. ΝΥ εοκιείη. 



ΛΕΒΟΒΝΥΙΣ 

418 

εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς χᾶλα παρπαίων χέλυν 

41 
τῷ πονοῦντι δ᾽ ἐχ ϑεῶν 

» , ΄ 
- ΄ ΄ 

ὀφείλεται τέχνωμα τοῦ πόνου χλέος. 

9“10 

ἀλλ᾽ ἔστι χἀμοὶ χλῇς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ. 

οἴχοι μένειν χρὴ τὸν χαλῶς εὐδαίμονα 

[χαὶ τὸν χαχῶς πράσσοντα χαὶ τοῦτον μένειν]. 

414 Αἴδοη. ΧΙΥ͂ ν. 6820 πάντας τοὺς χρωμένους τῇ τέχνῃ 

ταύτῃ (τῇ μουσιχῇ) σοφιστὰς ἀπεχάλουν, ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος ἐποίη- 

σεν »εἴτ᾽. . χαλὰ παραπαίων χέλυνε. 

5416 ΟἸεια. ΑἸοχ. ϑίγοπι. ΕΥ̓͂ Ρ. 586 ταύτης τῆς ἐννοίας (ἀϊοῖϊ 

Ριπᾶ. ἔτ. 921 εἅ. ΒΥ) καὶ Αἰσχύλος ἐπιλαβόμενός φησι ντῷ.. 

χλέοςε. Δὰ ΟδΓῸ5 τοΐοτὶ Ηατγίυπρ. 

416 ΟἸοπι. ΑἸοχ. ϑίγοπι. Υ͂ Ρ. 661 ἔστι μοι πιστὸν ταμιεῖον 

ἐπὶ γλώσσας, ἣ ποιητική φησιν, ὅ τε Αἰσχύλος νἀλλ᾽ .. φύλαξε. 

Τοοτο Ναῦοῦ Νου. Μηθμ. νο]. ΙΧ Ρ. 84 μδθὸ δὰ ἀ6. 856 γοΐογί, 

αδὶ χλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ βέβηκεν φοὐἱδὶ ἰαθοι. (Δὰ ἘΡίβοπΟϑ 

μβοἊ ἔγ. ρου ἐπυΐϊββθ Ρυΐαΐ Ηδυαηρ). 

417 ΟἸοπι. ΑἸοχ. ϑίτοπι. ΥἹ Ρ. 189 ἀκήκοα δὲ Αἰσχύλου μὲν 

λέγοντος »οἶχοι.. μένεινε. Ῥτίοτοπι ὙΘΓΒΌΙΙ ἷῃθ Ῥοθίδθ ποπηΐηθ 

μαδοὶ Ὀιοροπίαπυβ ὙΠ 85, ΘΟΡΒΟΟΙΣ ἰὑγἱθαϊ οιοῦ. θοτ. 89, 14. υὐὶ 

δεῖ γργο χρή. ΔἰΙΐογαπι ὙΟΥΒᾺΠῚ αὐϊοοῖς σπου. Ομ οοΓ
 πὶ ἸοΟΙ8 

Δ|1αἱϊ5, Μοπδηαγὶ οἴκοι μένειν χρὴ καὶ μένειν ἐλεύϑερον ἢ μηκέτ᾽ 

᾿ " “ » ἤ 
Ω ; 

" Ἁ -“"Ὁ-» 

εἶναι τὸν καλῶς εὐδαίμονα, ΤΙ Θοροιρὶ τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν καλῶς 

εὐδαίμονα, Οταίίη. ἴπῃ. πίνειν μένοντα τὸν καλῶς εὐδαίμονα, ΥὙΘΥϑὰ8 

οἷς βουϊθθηᾶοβ 6558 5 ΒΡ ΟΔ [ΙΓ Ναυοκ: 4. οἴκοι μένειν χρὴ τὸν καλῶς
 

εὐδαίμονα. Β. καὶ (μα! πὶ τί) τὸν κακῶς πράσσοντα:; 4. καὶ τοῦ- 

814 χᾶλα παρπαίων ὉΤῸ χαλὰ παραπαίων ΒΕΓ 8ὶ. 

ΒΑΒΌΜΑΒΟΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

918 
ΞΘ -. » -. " “ 

τοσαῦτα, χῇρυξ, ἐξ ἐμοῦ διάρτασον 

919 
- ᾽ ᾿ 

νοῦν ἀσαλὴς ϑεόϑεν μανία 

9.90 
Ε ν ες’ 

ετὸὺς υιεὺς 

τον μένειν ἸοΟ 416 ΟΟΠΊΪ6Ο ἰδ] ἶ Ρορίδ ὑγϊθυϊϊ, αὐ ἰγαρίοὶ 5 ἱ 

 ψαγῃμνμν ψ' ὑμῃμμόνοόνῃ Τοίαμῃ ἸΟΟΌΠῚ ΘΟΙΏΪΟΟ δα ΡΝ 

τς. δέυά. Ρ. 7058ᾳ. Αἀα Ὁδμηδὶα : 68 ἰοουμ γτοίοσγί 

(ορυδβα. 11 ρῥ. 829), (δὰ Ηε)δάο5 Ηδυίαηρ). ρα γῆ 

μ εἰ Είγαι. Μ. Ρ. 149, Ἂ ἄρταμος .. παρὰ τὸ διαρτάσαι, ὅ 

τασ " πν ἢ συναρμόσαι" οὗ μέμνηται Αἰσχύλος »τοσαῦτα διά 
Ὅνᾳ. ΘΒΥΟΒ. διάρτασον" διάστειλον. (Αἀ ἘΠοαΒὶπίο5 τοῆ ἢ πῶς 

πῆρ, δὰ βήρυκας ὈγΟΥΒ6Π). τς 

:ὰ ΔῊ πα βειας ὅκως υρϑι Μαρηὶ οοα. Υαΐ. 1818 οαϊαϊς ΚΕὶ Βοἰϊΐχζϑη- 

τολβίνορα μαμι ἱ ὃ οϑίοοΝ. 1890 860: ἀσαλής" ὃ ἀφρόντιστος 

βξξ- μῃ “ε ) 7) μηδενὸς φροντίζουσα. Αἰσχύλος τουνασαλῇ 
" ἀσαλὴς Ἐοἰξοπβίοϊῃ) ϑέοϑεν μανέαο. εἴρηται δὲ παρὰ π 

κε ν ἢ ἡ μφ δος τὴν φροντίδα, ἀσαλὴς ὃ ἀμέριμνος. δ θας ἥρω» 

ἰανὸς χαὶ Ἀπολλόδωρος. καὶ γὰρ ἀσαλέαν Σώφρων τὴν ἀ εὐνῆς 
νέαν καὶ ἀλογιστίαν χαλεῖ. - ἸἩσαλὴς μανία" ἐκάσι μβπρε δ 

σάλη γὰρ ἢ φροντίς: οὕτως Αἰσχύλος, ἐκ τοῦ Ηδ ϑηρλρουρόο ΣΝ 

μρῷ Ἔ Είγηι. Μ. Ρ. 16], 49, Εἴγηι. ΕἾΟΓ. Ρ. 46 6α. Μη, ΒρΩς 

ν εεδμρ » 400, 28 ἀσαλὴς μανία“ ἣ μηδενὸς φρυντίζουσα᾽" ΕΣ τὴν 

τ μμράμο Ὑοε Το [πᾶ6 τορ αν: Νδῦοκ ᾳὐοᾶ Ῥμοί. 

ἘΡΈ ΠΟ ΤῈ ταρὰ τον ἤμυ οὕτως Αἰσχύλος. Ἠος ἔν. 

8320 Εἴγπηι. ΕἼΟΓ. θά. Μ|1ΠῸ . ρ(. Ψ Ρ. 167 ϑετὸς υἱός" π Ἵ ι ' Ἐν ᾿ ᾿ : ς ροσποιῆτε 

ΜῈ Αἰσχύλῳ. τίϑημε ϑήσω ϑετός. ὙοΡΌΪ8Β παρ᾽ Αἰσχύλῳ βάλ ϊανι 

Θσαπίυ ἤᾶθο οἰϊὰπι ἰῃ ΕἸΥΠΊΟΙοσίοὶ οοάΐοθ Ὑοββίδῃο. ᾿ ΓΆΓΟΒΘΓΥ 

3183 διάρτισον ο]. ΗδΒγε ᾿ ' 

μενος ΜΑΙ ΌΥ. 
ΒΥΕΣ. διαρτίζων, ἄρτια χαὶ συνετὰ φϑεγγό- 

40Ὲ 



ΑἘΚΒΟΗΥ͂ΕΙ 

9.9] 

ϑινὸς ἐμβολὰς ἁλός 

ως 
χάπηλα προσφέρων τεχνήματα 

929 
νεοχρᾶτας σπονδάς 

εἰσποιητός, Ὀϊπάογΐ οχ Εἴγτ. Μ. 448, 21 ϑετὸς υἱός " προσποιητός" 

τοὺς γὰρ εἰσποιητοὺς καὶ ϑετοὺς ἔλεγον χαὶ ϑέτην τὸν εἰσποιησά- 

μενον παῖδας ϑετούς οἴβοργθ 5101] υἱάθίιῦ ἀπᾶ85 ἴπϊ586. Δη  ᾺΪΟΓΘΒ 

σἰοββαβ, δἰΐογαπὶ δὰ Ο"ο. 184 (ϑετῶν σχυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων) 

τοίοσθμαπιὶ ϑετός" προσποιητός, αἰΐοταπι ϑετὸς υἱός" εἰσποιητός" 

τοὺς γὰρ εἰσποιητοὺς κτέ. 

821 Εἴγηι. Μ. γΡ. 450, 81 ϑίς.. ἐπὶ τοῦ σωροῦ ϑηλυκῶς 

παρὰ Αἰσχύλῳ »ϑινὸς . . ἁλός. 

8322 Εἰγῃι. Μ. γΡ. 490, 12 ὁ δὲ Αἰσχύλος τὰ δόλια πάντα κα- 

λεῖ κάπηλα: »κάπηλα προσφέρων (βὶο οοά. Ῥαᾶγ. 2638, οοἰοΥ! προ- 

φέρων) τεχνήματαςκ. Εδᾶάθπι παθοηΐ ΕἾΥΠΙ. αυά. Ρ. 298, 9. ΟΥ̓ΔΙΊΘΥ. 

Αποοᾶ. Οχ. νοὶ]. 11 Ρ. 466, 6, ϑυϊάα8 ν. κάπηλος, αὶ ᾿ἸΤῚ Θχϊθοηΐ 

προφέρων νεὶ προσφέρονται. Αἃ ῬθτΥρ65 τοίουί Υ δἰοκου, δα Ῥ|]- 

Ἰοοϊοίδηι Ηδγίμηρ. 

8328 Εἴγη. Μ. ν. δ87, 46 χρῶ χρήνῃ καὶ »νευχράτας σπον- 

δάςε Αἰσχύλος τὰς νεωστὶ ἐγχυϑείσας. ἸθΪά. Ρ. 541, 81] χρωσσύς 

ον παρὰ τὸ χρῶ τὸ ἐπιχέω, τοῦτο δὲ ἐχ τοῦ χερῶ, υδὶ Εἴγπι. 

ΕἾον. οὰ. ΜΗ]. ρ. 196, δνῃ., Υοββ. δἀάπηΐ: οἷον »χέρασσε δὲ νέκ- 

ταρε (Ηοπι. ε 98) ἀντὲ τοῦ ἐπέχεεν: οὐ γὰρ ὕδατι κιρνᾶται τὸ 

νέχταρ. χαὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ (καὶ Σοφοκλῆς Υ) »νεοχραὶ αἕ (νεοχρὰς 

αἱ Ἐ΄, νεόχρας Υὴ σπονδαέίε λέγονται (λέγονται οπι. Υ), τουτέστιν αἕ 

(αἱ οπι. Υ) νεωστὶ ἐχχυϑεῖσα: (χυϑεῖσαι Υ). Οἶν. Ο"ο. 848 υϑὶ 

φιάλην νευχρᾶτα ΘΟὨΪΘΟΪ. 

821 ϑινὸς ἐμβολάδος Ἠρττηᾶηη. Εογίᾶδβθ ϑινὸς ἐχβολὰς ἁλίας 

ΒΟΓΙθΘ πα π. 

ΒΑΒΌΜΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

9.9 
ἐν διρρυμίᾳ 

πῶλοι 

ϑ 
μάχλων ἄμπελον 

ὃς εἶχε πώλους τέσσαρας ζυγηφόρους 

φιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν ἐστωυμωμένας 

824 Ἐπιρίαίῃ. Π. Ρ. 106, 50 εὔτερ ἦν τέϑριππον, καὶ δύο ἂν 

εἶχε ῥυμούς, ὡς Αἰσχύλος φησίν »ἐν . . πῶλοια. γογθᾶ δὰ αἰδυ- 

οὰπὶ Ῥοίπίθηβθπι ρου πυΐ558 δαβριοαίαν Ηθγαδηη (ορΡα50. ΠῚ Ρ. θ4). 

826 Ἐπβίαιῃ. 1]. Ρ. 827, 81 οὕτω δὲ καὶ Αἰσχύλου μάχλον, 

φασίν, ἄμπελον εἰπόντος τὴν ῥεομένην ἣ χωμῳδία εἶπε τὸν ὑπὸ χα- 

τωφερείας δίώγρον, Οἀ. ν. 1691, 82 καὶ Αἰσχύλος, φασί, τὴν ῥξεο- 

μένην ἄμπελον μάχλον ἔφη. Αἀ ἀπᾶπιὶ 6ὁΧ Τγουγρίαθ ἴΔθ}}185 τοίοσί 

Ηουηδπη (οριβο. Υ͂ Ρ- 19). [πἰργργθίδυ 06 ῥεομένην ᾿πργοῦδΐδ 

γἱΐθαι νοσοθίδπι οἱ αυδδὶ ἰδβοϊν:θηίθπι ἀἰοὶ πιομιῖῦ Νιοῖκ (σι βίορἢ. 

ΒγΖ. ἔγαριη. Ρ. 167). 

826 Επδίαϊι. Π. Ρ. 1167, 86 Αἰσχύλος δέ φησι καὶ τὴν τά- 

φρον αὐλῶνα, ἔνϑα καὶ φιμοὺς λέγει αὐλωτοὺς διὰ τὸ κώδωνας, 

φησί (. φασέ), προσῆφϑαι αὐτοῖς, οἷς ἐμφυσῶντες οἱ ἵπποι ὡς φω- 

γὴν σάλπιγγος προΐεντο. γράφει οὖν οὕτως" νὃς... τέτταρας... 

ἐστομωμένας«. ῬΟΙΪ]. Χ δ66 ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ αὐλωτοὶ φιμοὶ 

διὰ τὸ κώδωνας ἔχειν προσηρτημένους, οἷς ἐγχρεμετέζοντες οἵ ἕπποι 

ἦχον ἐποίουν προσόμοιον αὐλῷ. Ἠδ658. αὐλωτοὲ φιμοί: οἱ κημοΐ, διὰ 

τὸ τοῖς κημοῖς κώδωνας προσῆφϑαι, εἰς οὃς ἐμφυσῶντες οἱ ἕπποι 

φωνὴν σάλπιγγος προΐεντο. Αἀ ΟἸδασαπι Ῥοίπίθηβοπι τού] Ηθγ- 

δῆ (Οραβο. Π ρΡ. 64), δὰ Μοιιποπθπὶ ῬγΟὈΔΌ1] 18 Κδαβομθ 1. Ἰ. 

Ρ. 2117 6ο]]αἴο Ατίβίοριι. Βδη. νυ. 968 Κύχνους ποιῶν καὶ Μέμνονας 

κωδωνοφαλαροπώλους (5680]. Ἀπολλώνιός φησιν, ὅτε παρήνεγχε χρω- 

μένους κώδωσίέ τινας, αυοὰ Βομοϊίοη δὰ Ῥϑβυομοβίδβίδπη ῬΘΥΠΘΓΘ 

Ρυΐαί Βα οι). 



ΑἘΒΟΗΥΙ͂ 

221 
. »»] »" σ ΄ 

πρὶν ἂν παλαγμοῖς αἵματος χαϑαρσίου 

αὐτός σε γράνῃ Ζεὺς χαταστάξας γερηῖν 

9 Ὁ 

Αἰϑίοπα φωνήν 

9.29 
’ ΄ "07 ΓΆΡ δ 

πότερα γυνή τις Αἰδϑίοῴ φανήσεται; 

990 

λεοντόχγορτον βούβαλιν νεαίρετον 

8391 Ἐπδίαϊῃ. Π. Ρ. 1188, 18 σημείωσαι δὲ ὅτι ἐπιτήδειος 

ἐδόκει πρὸς καϑαρμὸν ὃ σῦς, ὡς δηλοῖ Αἰσχύλος ἐν τῷ ν»πρὶν ἂν... 

χρᾶναι .. χεροῖνκ. Αὰ ῬοΙγΒΔΟΌ  ἀδ8 τοίζα!δ Ἰοσυπὶ Ηθττδηη, δὰ 

[χίοηθπὶ ῬΔΌΥ,. 

8328 Επείαϊῃ. Θά. Ρ. 1484, 48 τὸ ϑηλυκὸν τοῦ Αἰϑέοφ .. λέ- 

γεται... καὶ ὁμοφώνως τῷ ἀρσενιχῷ κατὰ τοὺς παλαιούς" Αἰϑέοπα 

γοῦν, φασί, φωνὴν Αἰσχύλος λέγει καὶ »πότερα.. φανήσεται:« (ἴγ. 

329). Αἀ Μροιμποηθπὶ τοΐουὶ ΕἸ Α ὁ ΑἸ ΓΘΠ8. 

829 Υἱάο δὰ ἔτ. 828. Αἀ πιδίγοπῃ Μεπιποηΐβ σγοί(α! Ηετ- 

πᾶ, Τοοϊϊα5 δὰ ᾿ἱρβίυ5 ΜϑηΠΟἢΪἷ5 ΤῊ] ΘὈΤΘ πὶ ΟΥ̓ΠΑΓΙΠῚ ΕΑ ΑΠ ΓΘ 

οἱ Κδύβοδθ 1]. 1. Ρ. 216. 

880 Επείαϊι. Οά. ρ. 1625, 44 Σοφοκλῆς ἔφη γηγενῆ βούβα- 

λιν καὶ Αἰσχύλος »νλεοντοχόρταν .. νεαέτερον«κ. Ἠυΐὸ ΥΘΥΒῸΪ ἸΟΘΙΠῚ 

ξαΐθ56 ἴῃ Θἴαδποο Ῥοίηϊοπβὶ βυβρίοαΐυν Ηθυτηδπη, ἴῃ ΔΗ ΓΙ 5 Ηδι- 

ἰυην. 

827, 1 σταλαγμοῖς Ῥαυν. -- 2 χράνῃ ῬτῸ χρᾶναι ῬΟΥΙΒΟΙ. 

880 λεοντόχορτον φῖο ἀεοντοχόρταν 1, Ὀϊπάογί. -- νεαίρετον ῬζτῸ 

νεαίτερον Ὁ Ὀἰπαογί. 

ΒΑΒΌΣΑΒΌΟΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

99} 

ὡς λέγει γέρον γράμμα 

θ)ς 
͵ [4 ᾽ ἤ 

ἔλα, δίωχε μή τι μαλχίων ποδί 

999 
Ηετοά. Π 166 Δἰγυπτιστὲ δὲ Ἀπόλλων μὲν Ὧρος, Δημήτηρ δὲ 

Ἶσις, Ἄρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐχ τούτου δὲ τοῦ λόγου καὶ οὐδενὸς 

ἄλλου Αἰσχύλος ὁ Εὐφορίωνος ἥρπασε τὸ ἐγὼ φράσω, μουνος δὲ 

ποιητέων τῶν προγενομένων" ἐποίησε γὰρ Ἄρτεμιν εἶναι ϑυγατέρα 

Δήμητρος. Ῥαυβ. ΥἼΠΙ 87, ὁ Δήμητρος δὲ Ἄρτεμιν ϑυγατ' "- εἰναι 

καὶ οὗ Πητοῦς, ὄντα ΑἸἰγυπτέων τὸν λόγον, Αἰσχύλος ἐδίδαξεν (ὅ) Εὐ- 

φορίωνος τοὺς Ἕλληνας. Αα Αορυρίϊοβ ΡΥ ΙΠΘΓΘ οοπίοοῖῦ [μᾶγ- 

ἝἤΟΣ ἴῃ Απμποί. δὰ Εἰγηι. Μ. (ϑίυγΖ ἈρΡροπά. αἃ Οτίομ. Ρ. 218), 

αἃ ΤῬαπαίάοβ νοὶ δὰ Τοξότιδας Ὑ ΟΙΟΚον Νυ5. Β θη. τ]. ΤΥ (1846) 

Ρ. 08, α΄. Τταρ. Ρ. 4956; εἴν, ΤῊΉον Ζοιίβοιγ. ἢ. ἃ. ΑἸ ΟΥΓΟΠΙΒΥ,. 

1888 ν. 916, 84 ᾿Ελευσινέους γ6] δὰ Ἱερείας ΒυΆ|6Γ. 

994 
» “7 

ἄειλα πεῦια 

381 Επδίαίι. Οἀ. Ρ. 1928, 60 λέγε: δέ που, φασί, καὶ Αἰσχύ- 

λος οὕτω τὸ γράμμα, οἷον »ὡς . . γράμμαε τουτέστι λόγος. Μϑομμδι 

(Ζοἰίβοιν. ἢ. ΑἸτουίαπιϑν. 1850 5. 8566) Αϊσχρέων γτὸ Αἰσχύλος ὁ0η- 

Ἰοοϊς. Ῥοβὺ ϑ'ρρ)]. ὅ88 ᾿πβϑυῖῦ ΟΗΔΟοΥ η. 

882 ΗδτροοΥ. Ρ. 128, 12 μαλακέζομεν (μαλακέομεν ΟΝ, μαλ- 

κέυμεν ΒΕΚΚΟΙ). Δημοσϑένης ϑ΄ Φιλιππικῶν φησί ν»μένομεν καὶ μα- 

λακιζόμεσϑα«κ. ἐν ἐνίοις γράφεται μαλκέομεν, ὕπερ δηλοῖ τὸν ὄρρον 

φρίττειν. Δἰσχύλος »ἐλαδίω χεχμῆτι μαλκίων (μαλακίων ΒΟΝῚ) 

ποδί. Δὰ Ἠοϊαᾶο5 τοΐοσι Οδίδ ΚΟΥ, αὦ Ῥμϊοοϊοίαιη ΗθΥΔΏΠ. 

884 Ηδβγοῖ. ἄειλα πεδία" ἀνήλια (πεδέας" ἀνήδια οοἀ.). εἵλη 

γὰρ ἣ τοῦ ἡλίου αὐγή. Αποοᾶ. ΒΕεΚΚ. ρ. 8417, 22 ἄειλα" τὰ πολύ- 

σκια γωρία, κατὰ στέρησιν τῆς ἕλης. οὕτως Αἰσχύλος. 

831 γέροντα γράμματα Νδυοῖ. 

580 ἔλα (βἰ6 ἰᾶπι Ὑ416811|8), δίωχε μή τι ῬΓῸ ἐλαδίω χεχμῆτι 1.μ0- 

Ῥ8οκ Ῥαίμοὶ. ΕἸοπι. 1 Ρ. 9519. 



ΑΚΒΟΗΥΠ,ΙῚ 

990 
ἄνω ποταμῶν 

990 
ἄγνῃ πυρός 

" -Ψ ’ "ν ; 

ἀπτῆνα, τυτϑόν, ἄρτε γυμνὸν ὀστράχων 

298 

ὀπισϑοβριϑὲς ἔγχος 

999 
ἡπόσχυπον χέρα 

886 Ηδδβγοῖ. ἄνω ποταμῶν" παροιμέα ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἐναντία 
γενομένων. χέχρηνται καὶ Αἰσχύλος καὶ Εὐριπίδης (Μρά. 410 ἄνω 
ποταμῶν ἱερῶν γωροῦσι παγαΐ). 

886 Ηδβυοῖ. ἀγνῃ πυρός" ὃ χαπνός. καὶ Ἀριστοφάνης (Υ͂ 68Ρ. 

92) οὕτως ἄχνην ὕπνου. Ἐϊγπι. Μ. Ρ. 182, δ6 ἄγνῃ... Αἰσχύλος 
δὲ τὸν χαπνόν, καὶ ᾿Δριστοφάνης οὕτως ἄχνη ὕπνου. ϑιαϊά. ἄχνα:, 
λεπτὰ ἄχυρα χαὶ νἄχνῃ πυρός«, ὃ καπνός. ῬτονοΥΌ. ἃρρομά. 1 44 
ἄχνη πυρός, καπνός. 

887 Ηρδβγοῖ. ὀστράχων. νἀπτὴν ἄτυτϑον (ἀπτῆνα τυτϑόν 
δ] πηδβῖ.5) .. ὀστράχωνκε, ἀντὶ τοῦ ῳῶν. τινὲς δὲ χελύφων. ῬΒοί. 

Ιοχ. Ρ. 868, 171 ὀστράκων" τῶν τοῦ ὠοῦ. Αἰσχύλος. (Αἀ Οράϊραηι 
Γοΐοσὶ Ἠδυίαηρ). 

888 Ηδθβυοῆ. σαυροβριϑὲς ἔγχος" ἐκ τοῦ σαυρωτῆρος βαρύ. 
» ν χαὶ Αἰσχύλος »ὀπισϑοβριϑὲς ἔγχος« ἔφη. 

889 Ηδβγοῖ. ὑπόσχοπον γέρα (ὑποσχεπόνχερα οοἀ.). Αἰσχύ- 
λος. ὥσπερ οὗ ἀποσχοποῦντες, οὕτω κελεύει σχηματίσαι τὴν χεῖρα, 
χκαϑάπερ τοὺς Πᾶνας ποιοῦσι. σχῆμα δέ ἐστιν ὀρχηστικὸν ὃ σκο- 
πός. Οἷν. ἔν. 19 οἱ 811. 114]. ΧΙΠ 841 οδίοπάθηβαιθ τηϑηῆσπὶ .. υπ|- 
Ὀγαΐθ ρϑυϊυβίγαὶ ρᾶβοιδ υἷϑὰ. Αα θεωρούς τοῖογί Βαίογ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

940 
ΙΡη. Ερίβί. 116 ἀχούων δὲ Αἰσχύλου λέγοντος ἐχ τῶν πό- 

νων τέκτεσϑαι ἀρετὰς βροτοῖς. Ιάθηὶ ΕἸΡίΒί. 611 εἰ δ᾽ οὖν καὶ 
πονοῦντα δεήσει διατελεῖν, Αἰσχύλος σε παραμυϑείσϑω τὰς ἀρετὰς 
ἐκ πόνων τέχτεσϑαι λέγων. Οἰἴν. οἰίαιη ΕΡὶβί. 861 εἰ δ᾽ οἴει δεῖν 
ἅ φαμεν ποιεῖν, μὴ μέλλε πειϑόμενος Αἰσχύλῳ καὶ ἔτι πρότερον 
᾿Ησιόδῳ. Ἠατίυηρ οοηίθοϊξ: πόνων τεχνώματ᾽ εἰσὶν ἀρεταὶ βροτοῖς, 
ΜΘΚΙΟΓ: ἐκ τῶν πόνων ἔβλαστον ἁρεταὶ βροτοῖς. Ῥοβδ515 ΒΔΙΪΟΙΑΓΙ: 

ἐχ τῶν πόνων γὰρ τέκτετα: βροτοῖς κλέος, οἱ. ἵγ. 815. 

24] 
ὁ χισσεὺς ᾿ἡπόλλων, ἡ βαχγεύς, ὁ μάντις 

12 
δέσποινα νύμφῃ, δυσγέμων ὀρῶν ἄναξ 

949 

Ρδι5. ΠΠ 24, 4 Αἰσχύλος δὲ ὁ Εὐφορέωνος καλεῖ Δέα καὶ τὸν 

ἐν ϑαλάσσῃ. ΑΘΒοὨγ]ὰπὶ ἰογίαββα μαθυΐθ56 Ζεὺς ἐνάλεος μυϊδί οἱ. 
Ῥγοοὶ. ἴῃ Ῥ]αί. Ογαίυ]. ὁ. 141 ρ. 88 ὁ δὲ δεύτερος δυαδικῶς καλεῖ- 

ται Ζεὺς ἐνάλιος καὶ Ποσειδῶν Ἠρτπᾶπη. ΟἹ. Ηδβγοι. ϑαλάσσιος 

Ζεύς: ἐν Σιδῶνε τιμᾶται ΑΘΒομγ ὰπὶ ϑαλάσσιον Δέα ἀἰχίθ86. 505ρ]- 

οαἴαν Νῦοκ. 

841 Νδοιοῦ. 8κί. 1 18. 6 "ἰμρὶρίοθ ἐθ [ἰοψηιηῖο Αροϊίηηθηι 

Τἡϑεγιηιψιιθ ἀπιπὶ διπεϊδηιηθ εἰθιίηι 6686 δἰφηϊβοαπα βογίδίέ »δέσποτα 

φιλόδαφνε Βάκχε, παιὰν Ἄπολλον εὔλυρεκ. Αὰἀ δαπάφηι ϑ8θηίθηίζαπι 

Αφϑοϊμι6 νὃ χισσεὺς .. χαβαίος (βάχσιοςγ). ὁ μάντιςκ. Αἀὰ Νεανέσ- 

χους Ἠαδτίυηρ, δὰ Βαββᾶγαβ Νίκ. 

842 Οτίοη Εἴγπ. Ρ. 26, 5 τὰ δὲ εἰς Ξ μὴ ὄντα ἐϑνικὰ ὁμοίως 

λέγεται καὶ ἐπὶ ϑηλυκῶν. Αἰσχύλος »δέσποινα.. δυσχεέμων ὀρῶν 

ἄναξε. ϑυϊά. ἄναξ ϑηλυκῶς. οὕτως Αἰὐσχύλος. Αἀ ἙϊάοποΒ. ΠοΟὺ 

ἔγ. γοίοσὶ Ηογδηῃ, (δὰ ΟΔ }Ἰκῖο Ηαδτίαηρ). 

841 βαχχεύς ρὑτῸ χαβαιος (βαχσιος) Νϑιιοκ (βαχχεῖος ἨθεδΠΠη). 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΙΙ 

911 
ῬΒΪΟ [πὰ. ἀ6 ρτγονὶὰ. 1 Ρ. δ0 ΑὙομου. σὲ, μέ Αὁβοῆψίειϑ αἰαῖ, 

»ονοτι 6: δοοϊουαἰογιηι φΕΉΘΥ6 οαϊηηΐξ δὲ αὖ ᾿ηϊωϑέῖβ ἰοσα, ορογίθγεί 60Ὴ- 

ἐγαγίωπι 6686 ἐἰωπι [6.2] ὑπύμιδιῖβ. ποῖ ἰΐα ἐαηιδη γῈ8 86 λαοί. ϑοΒηθὶ- 

ἀοπὶπ ῬΏΪ]Ο]. ΥἹ ρΡ. 610 ΑΘΒΟΉΥ]Ο μδθὸ δάβηρί!: τόν τοι Δία ! ἐχ 

τῶν ἀνάγνων ἐξαφαιρεῖται νόμος ἱ κἀκ τῶν ἀλιτρῶν. 

940 

ΡΒ. [πἀ. ἀδ ῥτονά. Πρ. 102 Αι. αἰὐΐαβ οὐσθαίεϑ μεϑέϊϊοη- 

ἐΐαε.. φμοι μιοηϊι8 Αοϑοΐψίιβ αϑϑεντ εἰϊοοης ναἶγα ἴμ68 υασαηι πιαῶ- 

ἐϊαπι υοτασοηι ὧμ μοριιῖος οὐγονι ΓΈ Ὴ8 ααϊηιρίοι πιογέμογαιηη ΘΟΥ̓ΡΟΥΑ 

“δρεϊϊοηάο. ΑΘΒΟΉΎΪΟ {τὶς στυγνὴ δὲ νοῦσος εἰς λεὼς κενὴν γνά- 

ϑοὸν ] τὴν ὠμοβρῶτα περιφοροῦσ᾽ ἐμπέμπλαται, ϑάπτουσ' ἀνοέίκτως 

χατϑανόντων (νἱτἰο56) σώματα ϑοιμποίἀο  ]η, δεινὸς δὲ λοιμὸς ὦ. 

γνάϑον χενὴν ἴ μαργῶσαν ἐν λαοῖσιν ἐνδατούμενος || πίμπλησι ϑνητῶν 

σώματ᾽ ἐγχρύπτων ταφαῖς Μοίπρᾷκε, δεινὴ δὲ λοιμὸς ἐν πόλει χε- 

νὴν γνάϑον 1 μαργῶσαν ἄτης περιφέρουσ᾽ ἐπίμπλατο 1 ἀνδρῶν γερόν- 

των καὶ νέων πεσήμασιν ΒοΙρῖκ, λοιμὸς ἄγριος ] κενὴν γνάϑον μαρ- 

γῶσαν εἰς λαοὺς πέριξ [ φέρων ἔπλησε, σώματ᾽ (πιαὶὶπὶ πτώματ᾽) 

εὐνάζων νεχρῶν Ναυοκ. Μααϊϊαηι νογαθθπι ἰαϊὶ (ογτίαϑβθ μαλερὰν 

γνάϑον. 

΄ 

ζεῦγος τέϑριππον 

ναοᾶἃς τε «εἰίρχῃς 

846 Ρμοὶ. Ι6χ. Ρ. δ2, 20 (Εἴγ. ΜΝ. μ. 409, 48 οὐπὶ Εΐγηι. 

ΕἾον. οᾶ. ΜΙΠῸΡ ν. 140) ζεῦγος" τὸ ἐκ δυοῖν τινῶν ζξευγνύμενον, 

ἀλλὰ καὶ τὸ ἐχ πλειόνων: καὶ γὰρ χαὶ Ἰσοχράτης »τέϑριππον ζεῦ- 

γοςε εἶπεν καὶ Αἰσχύλος νζεῦγος τεϑρίππωνκ. Δα Οἰδυοαπι Ῥοί- 

ἰθηβθιῃ πδθὸ ἰογίαβϑο ρδγιπαΐββθ ρυϊαὶ Ἠθυπηδὴη (Θραϑβ6. ΠῚ γ. 64). 

8417 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. 2386, 8 εἰ 11 ναρᾶς τε δέκχης" ῥευστικῆς. 

Αἰσχύλος. Ἠδβνον. ναερᾶς" νευριστικῆς.ς Αα [μδἴυπη γοΐοσί Ηδτυ- 

846 τέϑριππον ρῖῸ τεϑρέππων Νδαοὶ (μοχ. ψίπᾶον. Ρ. ΧΙ ΠΏ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

948 
ἄτεγχτος παοηγορήμασιν 

ὠϑε, ἰ ἡ 

249 
μὴ χαχοῖς ἰὼ χαχά. 

900 

{(ΘΕΤΟ ὃ δ᾽ ἐνδατεῖται τὰς ἐμὰς εὐπαιδίας 

νόσων τ᾽ ἀπείρους χαὶ μαχραίωνας βίου, 

ξύμπαντά τ᾽ εἰπὼν δεοφιλεῖς ἐμὰς τύγας 

παιᾶν᾽ ἐπευφήμησεν εὐδυμῶν ἐμέ. 

(ὰησ, οἸἷπὶ ϑορί. 269 ναρᾶς τε δῴκχης γγῖὸ δῴχης τε πηγαῖς ἰηίθογ- 

Ροποραὶ ΥΝ 61]. 

848 ῬΏτγπ. ΒΕΚΚ. Ρ. 6, 18 ἄτεγκτος παρηγορήμασιν" Αἰσχύ- 

λος. δοτικῇ ἀντὶ γενικῆς ᾿ττικῷ ἐχρήσατο ἔϑει. ϑυηὶ αυἱ ᾿πΐθ- 

σταμη ΑΘΒΟΘΏΥ] ΥὙΘΙΒΠῚ ΟΟΠΒΘΟΓΥΔΙΏΠΙ Ραϊοπέ ἰῃ Αποοᾶά. ΒοκΚ. 

Ρ. 468, 18 οὐ ἀρυὰ ϑυϊ. »ἄτεγχτος ἄνϑρωπος παρηγορήμασινε. ὃ 

μὴ βρεχόμενος μηδὲ προσιέμενος παραμυϑέαν, ἀλλὰ σκληρὸς ὧν 

ὡσεὶ πέτρα ἢ ἄλλο τι τῶν σκληρῶν, ὡς μηδὲ ὑπὸ ὅ δδατος διαβρέ- 

χεσϑαι. 

849 ῬΏτγη. ΒΕΟΚΙ. Ρ. 48, 22 χακοῖς καχὰ ἰᾶσϑαι: τὸ ἀπο- 

χρύπτειν τὰ φϑάσαντα κακὰ τοῖς ἐφεξῆς πραττομένοις χαχοῖς. 

Αἰσχύλος" νμὴ .. καχάκ. 

860 ΡΙαί. Βοίραθ!. ΠΡ. 8888 (Ευβθν. Ργ. ἔν. ΧΠῚ γ. 647 Α) 

πολλὰ ἄρα ᾿θμήρου ἐπαινοῦντες ἄλλα τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεϑα, τὴν 

τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ Διὸς τῷ Ἰγαμέμνονι, οὐδ᾽ Αἰσχύλου ὅταν 

φῇ ἡ θέτις τὸν Ἠπόλλω ἐν τοῖς αὑτῆς γάμοις ᾷδοντα ἐνδατεῖσϑαι 

848 παρηγορήμασιν ἄτεγχτος ροθίδπι Αἰ Χ͵886 βιιβρίοδίαγ Νδιοκ. 

ΜΙΝ νἱάθίαν Αθβοῦγ 8 παρηγορημάτων ἄτεγχτο: ΒΟΥ} 5188586. οἱ ρυδι)ηᾶ- 

ἰοαβ: γενιχὴ ἀντὲ δοτιχῆς Ἡττιχῷ ἐχρήσατο ἔϑει. 

850 Υ. 1 ὁ δ᾽ ἐνδατεῖται τοϑιϊταϊ ΗοΙΙηδηη (ὁ δ᾽ ἐνεδατεῖτο 

Βυ ]ογ), τὰς ἐμὰς Θτοίία8. -- Υ. 2 μαχραίωνας βίου Ῥτο μαχραίωνας 

βίους (μαχραίωνος βίου) Βοίδε. 



ΑΒΒΟΗΥΠῚΙ 

χἀγὼ τὸ Φοίβου ϑεῖον ἀφευδὲς στύμα 
ἐλ ὦ ἀμ Αμῇ ΚΞ ἤλπιζον εἶναι μαντιχῇ βρύον τέχνῃ 

ὃ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν ϑοίνῃ παρών, 

αὐτὸς τάδ᾽ εἰπών, αὐτός ἐστιν ὃ χτανὼν 
“-»ἜὝ ΠΣ 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

90] 
νῦν... ἦλδ᾽ ἐπὶ στόμα 

90 
, . ν 5 ΄ 

ϑάρσει" πόνου γὰρ τἄχρον οὐχ ἔχει χρόνον. 

»τὰς ἑὰς .. μαχραίωνας βίους (μαχραέωνος βώυ ἘλιΞΘὈΪα8).. ἐμόνα. 

Αἰδμοπᾶρ. ϑυρρὶ. ῥγὸ Ομγβί. 6. 21 Ρ. 104 αἴδοτί νυ. ὅ---9 »χἀγώ τοι 

(γε ὶ τὸ .. ἐμόνκ. Ῥμορθδιημ. ἰῃ Βοί. νοὶ. ΥΠ| μ. 618 ν. 754. 

»δ δ᾽ .. ἐν γάμοις παρὼν .. χτανώνε ϑορμοοὶ! ἰγθαϊ!, ΡΙαΐ. ἀθ 

διὰ. ροοί. ὁ. 2 Ρ. 168 ν. 154. »ὃν αὑτὸς .. ἐν δαέτῃ παρὼν .. χτα- 

νών«α« εἶπα διυοίοτίβ ποιηΐηθ οχμϊθοὶ. Υ͂. 1---9 (οἱ 3) Ἰαϊπο γα αἰαῖ 

ΑΠΟΒΥΠΙΙ5 ἰπ ΘΔΓΪη6 ἀθ ἤρυγὶβ (Βμοί. ἰαΐ. πηΐη. οά. Ηδὶπὶ μ. 64 

εἶγο Ῥορί. 1,δἱ. τηἷπ. οά. Βδθῆγθηβ νοὶ]. ΠΠΠ ρ. 275) ν. 8554. ἔρδε 

οριΐαηϑ, ἔρεθ δαροηθη5 ἰαοία οπιπῖα ππρίαε, ἦρος γμαΐγεπι ργοίεηεμια δα. 

πϑη8 ἴάδηι ἦρβε ρεγεπιί. Αἀ ἰαθυϊαπὶ Ὅπλων χρέσιν οὐπὶ Ετη, ϑομιηοὶ- 

ἄργο τοίοτὶ Ηργπιδπη, δὰ Νογοϊάαβ Ηδγίαηρσ, δὰ θαλαμοποιούς 

Υαριον, δὰ Ῥυχοστασέαν Βυΐ]ογ, νἱάθ βῃργὰ δὰ ΜριηπΟΏθΠΙ. 

861 ΡΙ]αὶ. Βεὶρ. ΥἼΠ ρ. 668 Ὁ οὐχοῦν κατ᾽ Αϊσχύλον, ἔφη, 

ἐροῦμεν ὅτι νῦν ἦλϑ᾽ ἐπὶ στόμα; ῬΙαΐ. Απιαῖον. ὁ. 18 Ρ. 1685Β ὃ 

τοίνυν ἐν ἀρχῇ καιρὸν εἶχε ῥηθῆναι μᾶλλον, οὐδὲ νῦν, ἐπεί γ᾽ οὖν 

ἦλϑεν ἐπὶ τὸ στόμα, χατ᾽ Αἰσχύλον, ἄρρητον ἐάσειν μοι δοχῶ. 

Ταδμΐϑι. οτ. ΕΥ̓ Ρ. 528 ἐπειδὴ κατ᾽ Αἰσχύλον νῦν ἦλϑεν ἐπὶ στόμα. 

Οἴγ. Αἰἴμθη. Υ ρ. 211 κατὰ τὸν εἰπόντα ποιητὴν »ὅττε χεν ἐπ’ 

ἀχαιρέμαν γλῶτταν ἔλϑηκ. 

8352 Ρ]υϊ. ἀθ δυὰ. ροοί. ὁ. 14 Ρ. 868Β ἐπιωρητέον δὲ χαὶ τῷ 

τοῦ Αἰσχύλου »ϑάρσει.. γὰρ ἄχρον.. χρόνονε, ὅτε τοῦτό 

8561 νὺν ἦλϑ᾽ ἐπὶ στόμα Νιοῖκ, μια] ἷπὶ νῦν {ζγὰρ) ἤλλ᾽ ἐπὲ στόμα. 

62 τἄχρον Ῥτὸὼ ἄχρον ΒιΓΡΘ8. 

ΒΑΒΌΟΒΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

990 
ς " Γ 5 , »ν “' ’ 

ὡς οὐ διχαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοί, 

ὥσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν χαχῶν. 

9098 
" τ ϑ Δ “- Ἁ ; ’ 

ἀποπτύσαι δεῖ χαὶ χαϑήρασϑαι στόμα 

900 
μιξοβόαν πρέπει 

Ἃ 4 ͵ ΄ - 

διϑύραμβον ὁπμαρτεῖν 

σύγχωμον Διονύσῳ. 

παρ᾽ ᾿Επικούρου ϑρυλούμενον ἀεὶ καὶ ϑαυμαζξόμενον, ὡς οἱ μεγάλοι 

πόνοι συντόμως ἐξάγουσιν, οἱ δὲ γρόνιοι μέγεϑος οὐχ ἔχουσιν. 
Ηος ἔν. οἱ αυοά 5ραυϊν δὰ Ῥῃϊοοίοίαπι γτοΐοστὶ Ηδγίαησ. Οίν. 

ΞΟΡΪΙ. ῬὨΠ]. 807 584. 

858 Ρ]υΐ. Οομη5. δὰ ΑΡΟ]]. ὁ. 10 ν. 1060 ὁ δὲ Αἰσχύλος κα- 

λῶς ἔοικεν ἐπιπλήττειν τοῖς νομίζουσι τὸν ϑάνατον εἶναι χαχὸν λέ: 
γων ὧδε »ὡς.. ῥῦμα (ἴαμα ἀοίθηϊοΓο5. 11011) .. καχῶνα. 

864 Ρ]αϊ. ἀ6 15. οἱ Ο5. 6. 20 Ρ. 868; εἰ ταῦτα περὶ τῆς 
μακαρίας καὶ ἀφϑάρτου φύσεως .. δοξάξουσ: καὶ λέγουσιν, νάποτ- 
τύσαι .. τὸ στόμας« χατ᾽ Αϊἰσχύλον. Οἷτ. αὐὔδὸ οχ ΕἸἰΥΠΟΙορίοὶ 

Μδαρῃηὶ οοά. αίϊο. 1818 οἀϊαϊ ΒΕ. Βοἰζοηβίθιῃ 1η4. 1θοΐ. εἴ. Βοβί. 

1890 Ρ. 4 ἀπάργματα: λέγεται τὰ ὑπὸ τῶν τραγῳδῶν λεγόμενα μα- 
σχαλίσματα. ταῦτα δὲ ἐστι τὰ τοῦ φονευϑέντος ἀκρωτήρια. ἦν 
γάρ τι νόμιμον τοῖς δολοφονήσασιν ἀφοσιῶσαι τὸν φόνον διὰ τοῦ 

{τοῦ δολοφονηθέντος ἀκρωτηριασμοῦ.. ὅτε δὲ χαὶ ἐγεύοντο τοῦ 

αἵματος καὶ ἀπέπτυον, Δἰσχύλος ἐν ταῖς Περραιβίσιν (τοῖς πρὸσλέ- 

βισιν οοἃ.) ἑστορεῖ καὶ ἐν τῷ “]αἴῳ (τῶ πελαΐω οοά., τῷ περὶ Μαΐου 

γ6] τῷ “αΐῳ Ἐοϊϊχοηβίθίη). (Αἀ Οδθὶτοβ γοΐοσὶ Βυΐ]ου, δὰ Μυ805 

ὙΡΊΟΚκον ατ. Τιὰρ. Ρ. δ6, δὰ Νίοθοη Ηδτγίυηρ). 

855 Ρ]αί. ἀ6 δ] οΙρι. 6. 9 Ρ. 8894 ἄδουσι τῷ μὲν διϑυ- 

ραμβικὰ μέλη παϑῶν μεστὰ καὶ μεταβολῆς πλάνην τινὰ καὶ διαφός- 

803, 2 ὕπερ ΡΙῸ ὅσπερ νυϊὶ Νίκ. 

3δδ. 8 σύγχωμον ῬΓῸ σύγχοινον ΤΥΥΜΉΪΙ. 



ἈΚΒΟΗΥ͂ΠΙ 

900 

λαβὼν γὰρ αὐτόϑηχτον Εὐβοιχὸν ξίφος 

90, 

ὑφηλὸν ἀμφιβᾶσα τεχτόνων πόνον 

ων μι Ἁ .] ΄ 

. αὐτὸν οὗ γὰρ ἐγγύϑεν 

᾿ αὶ γέρων δὲ γραμματεὺς γενοῦ σαφής. 

ρησιν ἐχούσης" »μιξοβόανε γάρ, Αἰσχύλος φησίκ, πρέπει. . σύγχοινον 

Διονύσῳε, τῷ δὲ παιᾶνα. οτβυβ 84 Νρδηΐβοοβ γοΐοσὶ Ηρθυτηδπῃ 

(οραϑβο. Υ͂ Ρ. 26), δὰ Εάοποβ Παγίαῃρ. 

458 ΡΙυί. ἀ6 ἀοῖ, οτδο. 6. 48 Ρ. 4344 τῆς ἐν δὐβοίᾳ χαλχέ 

τιδος, ἐξ ἧς ἐδημιουργεῖτο τὰ φυχρήλατα τῶν ξιρῶν, ὡς Αἰσχύλος 

εἴρηχε νλαβὼν... αὐτόϑακτον (αὐτόϑηκτον).. ξίφος«κ. Αὰ θρήσσας 

γοίουὶ Ὁ β8πη. 

851 ΡΙ]αΐ. ἀ6 οοἰ δ. ἱτὰ ὁ. 4 Ρ. 464Ε τὴν φλόγα ϑριξὶ λα- 

γῴαις ἀναπτομένην καὶ ϑρυαλλίσε καὶ συρφετῷ ῥᾷδιόν ἐστιν ἐπι- 

σχεῖν, ἐὰν δ᾽ ἐπιλάβηται τῶν στερεῶν καὶ βάϑος ἐχόντων, ταχὺ 

διέφϑειρε καὶ συνεῖλεν οὑφηλὸν .. πόνονε ὥς φησιν Αἰσχύλος. Ὗετ- 

Βα συνεῖλεν ΑΘΒΟΠγ]ο ἐστί δαϊ Ηδτγίαηρ (πόνον 1 συνείλεν). 

8358 ΡΙ]υΐ. υδοεί. οοηνῖν. 1 8, 1 Ρ. 626 Ὁ οἕ γὰρ πρεσβύτε- 

ροι πόρρω τὰ γράμματα τῶν ὀμμάτων ἀπάγοντες ἀναγιγνώσχουσιν, 

ἐγγύϑεν δὲ οὐ δύνανται" καὶ τοῦτο παραδηλῶν ὃ Αἰσχύλος φησίν 

νοὐδὲ.. σαφής«. ἐχδηλότερον δὲ Σοφοκλῆς ταὐτὸ περὶ τῶν γε- 

ρόντων: »βραδεῖα (βαρεῖα Ἠογνογάθη) μὲν γὰρ ἐν λόγοισι προσ- 

861 ἀμφιβᾶσα ρτο ἡβάσασα (ἡβήσασα Ἠθδ") ῬΔΙοΥ. 

868 σὺ δὲ ρτοὸ οὐδὲ Ηφαίῃ. ἰδοῦ δ᾽ ἀποσταδόν" ] οὐ γὰρ ἐγγύϑεν" 

γέρων δὲ .. σαφής Ἠοτγᾶπη. σὺ δὲ | ἄπωϑεν εἶδες αὐτόν" οὐ γὰρ 

ἐγγόϑεν 1 ὁρᾷς" γέρων δὲ .. σαφής Πἰπάοτῆ. τηλοῦ δ᾽ ἄγ᾽ αὐγῶν δέλ- 

τον" οὐ γὰρ ἐγγύϑεν ] γραφὴν γέρων γε γραμματεὺς ἔγνω σαφῶς γοὶ 

τηλοῦ δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων ἄγ᾽" οὐ γὰρ ἐγγύϑεν γραφὴν γέρων γε γραμμα- 

τεὺς ἔγνω (τοὶ γέρων ἂν γραμματεὺς γνοίη) σαφῶς ΕἾΝ Βομιηΐαί. χγέ- 

ρων δὲ γραμματεὺς πέφυχεν οὐ σαφής Μεϊποκθ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

909 
σύ τοί μ᾽ ἔφυσας, σύ με χαταφϑερεῖν δοχεῖς. 

200 
παῦ᾽ ὕδωρ δίχην πυρός 

90] 
ἐξ ὀσφυαλγοῦς χὠδυνοσπάδος λυγροῦ 

γέροντος 

βολὴ μόλις δὲ ὠτὸς ἔρχεται τρυπωμένου' πόρρω δὲ λεύσσων, 

ἐγγύϑεν δὲ πᾶς τυφλός. (Αἀ «Σαλαμινέας τοίου Ἠδυϊαπρ). 

869 ΡΙυΐ. 46 πιομᾶγοῖ. ἀθπιοογ. Οἱἷθ. ὁ. 4 Ρ. 8210 ἀναγκα- 

ζόμενον τὸ Αἰσχύλειον ἀναφωνεῖν, ᾧ πρὸς τὴν τύχην ἐχρῆτο Δημή- 

τριος ὃ πολιορκητὴς ἀποβαλὼν τὴν ἡγεμονέαν »σύ τοί με φυσᾷς, σύ 

μοι (με) χκαταίϑειν (με καταίϑειν μοὺ δοκεῖςε. ΡΙαΐ. γν. Θοηιρίγ. 

ς. 856 καί φασιν αὐτὸν ἐν ταῖς γεξοσι μεταβολαῖς πρὸς τὴν τύχην 

ἀναφϑέγγεσϑαι τὸ Αἰσχύλειον »σύ τοί με φυσᾷς (μ᾽ ἔφυσας εἀ.), 

σύ μοι καταίϑειν δοκεῖς«. ΔΑἀ Μεϊθαργαπι, 4.61 ΑἸΙμ8θ8 πιδίθυ 

ἱπιροβίίο ἰσηὶ ἰαΐδ!! υἱ τ! 0η 6 ἢδΠΙΠ}15 ΘοΠϑαπηρβὶΐ, γ6] ροα5 δὰ Ῥϑῃ- 

τπθαπι, ἰπ ααθπὶ ἑαταία Αρᾶνθ πιδίθυ ἀθβϑου ῦ, γοίοσι πϑϑοὶο αυΪ8 

δριὰ ϑιδη!οίαπ), δὰ Χαμ 5 [ἀὈυ]απὶ ϑίϑη!οΥ ἰρ86 οὐ Ὑ 6 κου. 

Τροτο δά Νίοῦαπι [ἀα]απὶ ρογίπογο ρΡαίΐαὶ Ηδγίαῃρ. 

860 ΡΙαί. ἀθ ρῥυίπιο ἔτίροτθ ὁ. 14 μ. 950 Εἰ ὑπὸ τοὐναντέου 

φϑείρεται τῶν ἀπολλυμένων ἕκαστον ὥσπερ τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ ὕδατος 

εἰς τὸν ἀέρα. τὸ γὰρ ὅδωρ ὃ μὲν ΔΛἰσχύλος, εἰ καὶ τραγικῶς, ἀλλ᾽ 

ἀληϑῶς εἰπε »παῦε ὕδωρ .. πυρόςε. (Αἀ 'γδροφόρους ῬοΥ  Παΐ556 

νυϊαὶ Ηδγυπρ). 

361 ΡΙαΐ. ἱπ ἰἶὔτο αὐποᾶ ϑιίοϊοὶ παραδοξότερα Ῥοθρί[β ἀϊοδηΐ 

ν. 1061 ὁ δὲ Στωικῶν σοφὸς .. γέγονεν ἐκ ῥυσοῦ καὶ ὠχροῦ 

469 σύ με χαταφϑιεῖν (ἀοθοῦθαί χαταφϑέσειν) ατοίϊα8, σύ με χα- 

ταυανεῖν Ηοτηδημ, σύ με χαταιϑαλοῦν Οοπίπρίοῃ, σύ με χαταφϑείρειν 

(γ61 χατισχναίνειν) Ηδγίαῃρ' ῬΓῸ σύ με χαταίϑειν. ϑουίρϑὶ σύ με χατα- 

φϑερεῖν οἱ. ὅορ!ι. Ὁ. αὶ, 498 δ᾽ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφϑερεξ. 

460 ἔπαυσ᾽ ὕδωρ γο] ροίΐυ8 ὅδωρ ἔπαυσ᾽ αὐγὴν πυρός ἘΠ ϑοβιηίαι. 



ἈΒΒΟΗΥΠΙ 

ἀλλ᾽ οὔτε πολλὰ τραύματ᾽ ἐν στέρνοις λαβὼν 
»"» ,’ὔᾷ ͵ 

ϑνήσχει τις. εἰ μὴ μοῖρα συντρέχοι βίου, 
οὔτ᾽ ἐν στέγῃ τις ἥμενος παρ᾽ ἑστίᾳ 
φεύγει τι μᾶλλον τὸν πεπρωμένον μόρον. 

909 
ὀξυγλύχειών τὰρα χωχχιεῖς ῥόαν. 

904 
2 - ὉΞ ͵ ν΄ . : ἘΞ ΄ 

Διβυρνιχῆς μίμημα μανδύῃης χιτών 

900 
Ὰ ΑΨ - , ς ,᾿ - 

σὺ δὲ σπαϑητοῖς τριμιτίνοις ὑφώσμασιν 

καὶ, κατ᾿ Αἰσχύλον, νἐξ.. καὶ ὀδυνοσπάδος .. γέροντοςε εὐπρεπής, 

ϑεοειδής, χαλλέμορφος. Αἀ Ῥμϊ]οοϊοΐοιη τοίονιὶ Βα ]ον, δὰ Τρ απὶ 
Θομποίζ, δὰ Ἰροφούς Ηατγίυηρ ταῖὰβ Ῥο] πὶ Βρϑοίδυ! ἴῃ ᾿ΌΥΘΠΒΠῚ 

πα Δ Π  ΠΠι. 

862 Ρ]αῖ. ἀδ νἱΐ. οἱ ροθβ. Ηομπι. ὁ. 157 νο]. Υ Ρ. 1196 δὰ. 

γγιι. Δὲσχύλος.. οὕτως ἔφη" »ἀλλ᾽.. εἰ μὴ τέρμα... μόρονκε. 

(Αὰ ἘἸδαυβίηἶοβ τοΐοσὶ Ηδυίαηρ). ᾿ 

8368 ΡΟ]]. ΥἹ 80 εὔτοις δ᾽ ἂν καὶ χοχχέσαε ῥόαν κατὰ Ἄρι- 

στοφάνην᾽ »ὀξυγλύκειαν .. ῥόανκ. τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον Ἀριστοφά- 

νης οὐχ ἴδιον ὃν εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ὡς Αἰσχύλουι οΥῦα Οεγοσὶβ Ῥγο- 

βϑυρίπδο ἀϊοία ρμυίΐαὶ Βοίμθ, δὰ ΕἸθιβὶ ποθ τοίου γϑῦθα ουϊαΒα 8πΠι 

9801ἃ ἀμυήτῳ ΘΟΙΠΠΙΟΔ ἢ 18 6586 Γδΐ8 Β.Γ ΘΓ. 

864 Ῥο]]. Υ11 60 ἡ δὲ μανδύῃ ὅμοιόν τε τῷ χαλουμένῳ φαι- 

νόλῃ" των δέ ἐστιν, ὡς μὴ περιερχώμεϑα ρῆτας ἢ Πέρσας. 

ἰσχύλος ἐρεῖ »ν“ιβυρνικῆς (λεβυκῆς ΟΥ).. χιτώνεκ. ϑίορ!ι. ΒΥΖ. ν. 

Διβυρνοί ν. 418, 10 εὕρηται τὰ “ιβυρνικὰ σκάφη καὶ Διβυρνικὴ 

μανδύη εἶδος ἐσθῆτος. Αἀ Βάοπος τοΐοσὶ Ηδγίαηρ, δὰ Οβαϊ- 

νυ 81]. 

866 ΡΟ]]. Υ11 18 ὅτε μέντοι καὶ τρέμιτα εἰργάζοντο, Αἰσχύλος 
ν α " διδάσχει φήσας »σὺ δὲ... ὑφάσμασινε. Οἷν. ΥἹ] 86 σπάϑη., ὅϑεν 

362, 2 μοῖρα ῬΙῸ τέρμα 8ΟΓΙΡΒΙ. 

ΒΑΒΌΒΑΒΟΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

900 
" 4} , ͵ - ἀλλ᾽ ἐχ μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων 

90] 
ὀστῶν στέγαστρον 

908 
Ργοθαβ ἴῃ Ὑοῖρ. Θθογρ. ΠΠ 84 ρῥ. 57, 22 Ενϊοϊεμοηΐας ὁ; Εἰδο- 

ἰγάὰ δἰ ὥουε παϑοίξων, εὁ ϑοῖϊοβ (βοῖΐϊος Ῥ, Αδϑοϊῳῖοϑ ΒΟΒηρ  ἀθ ]} 
βογρίου ἐγαρσίοιι8 δοηξὶξ. 

909 
- Ὡ -- 2 ἡ »Κ, -- ᾿ . ", τοῦ πηλοπλάστου σπέρματος ϑνητὴ γυνή 

χαὶ τὸ σπαϑᾶν καὶ ἀσπάϑητος γλαῖνα παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ σπαϑη- 
τοῖς ὑφάσμασιν, Ηθδγοῖ. τριμέτινα ὑφάσματα" τρέμιτα. Αὰ ΕδοποΒ 
γοίοσί Ηδγίαηρ. 

800 ΡΟ]]. ΥἼΠ 167 προσήχοι δ᾽ ἂν βαλανείῳ λουτρὸν καὶ 
λοῦσϑαι" νλοῦται γε μὲν δὴ λουτρὸν αὖ τὸ (αὖ τὸ γτο αὐτὸ Βαΐ- 
1600) δεύτερονα (πο ἱρποίϊ ροθίδθ γϑύβαπι ἷο οο]οοανς Νδθοῖ, 
Ροβϑύ λουτήρια λέγειν Ὠδθοης 11 γ]). καὶ λουτρῶνες .. Αἰσχύλος δ᾽ 
ἂν ἐοίχοι τὰ βαλανεῖα λουτήρια λέγειν" »ἀλλ᾽ . . λουτηρίωνε. ῬΟΙΙ. 
Χ 40 λουτηρίου τινός, ἐπεὶ καὶ τοῦτο τοὔνομα ἐπὶ μὲν τῶν λου- 
τρῶν ΔΜίσχύλος εἴρηκεν χτξ. ΑἸασοο Ῥοῃίίΐο νϑύβαπιὶ {τὶ θαϊ: ΗρΥ- 
ΤΠ (οΟρΡαβο. ΠΠ Ρ. 69). 

867 ῬΟΙ]]. Χ 180 χαὲ στέγαστρον δὲ ὅστις ἐϑέλοι ὀνομάζειν, 

ἧπερ ἣ πολλὴ χρῆσις, τὴν στεγαστρίδα διφϑέραν, τὸν σκύτινον τοῦ- 
τον χιτῶνα, χαταφευγέτω ἐπὶ τὸν Μἰσχύλον εἰπόντα »ὀστέων στέ- 

γαστρονκ. Αἀ ᾿θστολόγους τοΐοτί ὨΙπαοΥΙί. 

869 ῬΓΟΟΙ]. ἰπ Ηρβοά. ΟΡ. 166 τὸ ἐχ Πὶανδώρας γένος. ἥτις 
ἦν κατὰ τὸν Αϊσχύλον »τοῦ .. γυνή«. Αἀ ὑπ8π| οχ ἔαθα]}}5 δὰ Ῥτο- 
τηθίθυη ΡῬΟΓ ΓΙ ΠΘηΠΌὰ5 τοίου ΗΥΔηη (οΟραβο. ΕΥ̓ Ρ. 272), δᾶ 

Ῥγομ. 50]. ΒΟΥ. 

8609 Μαϊΐπὶ ϑνητὸν γένος γ6] ρΡοίΐ5 ϑνητὸν φυτόν. 

Αςβοδγυ ας εἀ. ΝΥ εοκ εἴη. 4] 



ἈΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

910 

μελαστέρφων γένος 

91] 
ὦ Κραναὰ πόλις 

ἀφρὸς 
΄ ρ Ἁ ΄ 

βορᾶς βροτείας ἐρρύη χατὰ στόμα. 

ὌΥ̓Ρ 
ι , ᾿ ΠΡ ἡ ν 

δεινοὶ πλέχειν τοι μηχανὰς Αἰγύπτιοι. 

810 8680]. ΑΡ0]}. ΒΒ. ΙΥ̓ 1848 στέρφεσιν αἰγείοις, τοῖς δέρ- 

μασιν .. ὅϑεν καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἀξιοῦσι γράφειν »μελαστέρφων 

(μελανοστέρφων ΔΡΟΒΤΆΡ]ΙΔ) γένος«, οὐχ ὡς τινες μελανοστέρνων" 

οὗ γὰρ μόνα τὰ στέρνα μέλανα ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 

Αἃ απαρϑοβϑίοβ αυΐθὰβ ἰπἰταπὶ ἴδοίαπι ογδί Ῥχγοιθίμοὶ ϑο1υἱἱ τοΐοσί 

ΗδΥδηη. δὰ Μοιηοπθη) (ΘΓ. 

3711 8680]. Ατἰβίοριι. Αοἷι. 15 ὦ Κραναὰ πόλις: τοῦτο τέτριπ- 

ταὶ ὑπὸ τῶν παλαιῶν" καὶ Αἰσχύλος γὰρ καὶ Σοφοκλῆς ἐχρήσαντο 

τὴ λέξει. Ἑσῃ. 1012 πολισσοῦχοι παῖδες Κραναοῦ ΥΕΒΡΙΟΙ 808ρ1- 

οί Νδθοκ. 

812 560]. Αὐβίορι. [.ΧἙ. 1261] παρὰ τῷ Ἀρχιλόχῳ »πολὺς 

δ᾽ ἀφρὸς ἦν περὶ στόμα«.. Αἰσχύλος δὲ νἀφρὸς βορρᾶς (βορῆς) .. 

ἐρρυηκότα στόμα«. Αἃ ΟἸδιιοαπι ῬοΟΙΠΙΘΉΒΘΙΩ Ιοοῦμῃ τουτὶ Καυβοῃθ 

]. 1. ν. 290. 

878 5680]. Αὐἱβίορῃ. Νὰ. 1180 ἐλέγετο γὰρ λῃστεύεσϑαι ἣ 

Αἴγυπτος. Αἰσχύλος »δεινοὶ.. Αἰγύπτιοικα. 5000]. ΤΏΘΟΟΥ. 1, 48 

ὡς λέγει ὁ Αἰσχύλος »δεινοὶ.. Δἰγύπτιοικ. ϑῖ'πθ ρΡοθίδθ ΠΟΙΉηΘ 

δἴογαπὶ γϑυϑιπὶ ϑίθρη. ΒΥΖ. Υ. ἡΐγυπτος, Ζρηοῦ. 8, 87, Ρ5. δ) ]0- 

σοηΐδη. 4, 36, Μδοδγ. 8, 21, 800]. Ατιβά. ρ. 668, ϑυϊά. ν. δεινοὲ 

8710 μελανστέρφων Νδυοκ, μελανόστερφον Ἠδηίυῃρ. 

872 ἐρρύη κατὰ γτο ἐρρυηχότα ῬΟΥΙΒΟΙ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕᾺΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

914 
ἐχεῖ ἄνδϑεα λειμώνια 

910 
ἀμήχανον τέγνημα χαὶ δυσέχλυτον 

910 
Κ0Π0]. ἔπισ. ῬΠοΘη. 942 οἱ περιλειφρϑέντες τῶν Σπαρτῶν, 

ὡς Δἰσγύλος φησίν, ἦσαν Χϑόνιωος Οὐδαῖος Πέλωρ ᾿ γπερήνωρ 

᾿ἐχίων, ὃς ἔγημεν ᾿4γαύην τὴν Κάδμου χτξ. Οὗ". ΗδΙηδηη 
ΟΡΒο. ΝἾ ρΡ. 192. Αα 1μαἰυπη γ6] Οραΐρυπ ΡοΥ πυ556 ραΐαΐ 
Βυῦ ον. ΑὐὑὐὖῪ ΘΟΥΓΕΙΡΟΠΠῚ 6586 ΠΟΙΊΘη “ἐσγύλος ἃαΐ ΠοΙηϊηδ ἰδίδ 
Δ.Ὁ ἱπίογργ θυ θι15. ΑΘΒΟΏΥ] οοΙηηθιηογαίδ δα ροθίδμη ἰγδηβία- 
1556 σγδιητηδίοιη ραΐαί Νάοκ. Αἀ ϑερί. 8995ᾳ. ΠΠπἃ ὡς 
Δἰσχύλυς φησίν γρίθγ ΠῚ 6586 ΒαΒρ αν Εἰ ΒΟ Ννατί δᾶ 
ἔα. 500]. 1. ]. 

ΜΝ. - 7} ἐκ 53 ) , οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ 

πλέκειν, Ἐπί! ἢ. Ὠίοηγβ. Ῥ. 2352, Ἐπιβίαι!. Οἀἁ. Ρ. 1494,10. Υοῖ- 

ΒΠῚ ΒΌΠΙΡΓ.ΠῚ 6556 ΟΧ δ δι θ5 βυβριοαίαν Ἡθυηδὴη (οραδο. ΠῚ 
Ρ. 388), οχ θαλαμοποιοῖς ΟὈΘΓΟΙΟΙ. 

874 50}01. ΑΥΒΊΟΡΙ. Νὰ. 1864 ἀλλὰ μυρρένην λαβόντα τῶν 

“ισχύλου λέξαι τέ μοι: παρὰ τὰ Αἰσχύλου »οὕνεκ᾽.. λειμώνιακ 

(γοῦθα ΘΟΥΙΡίΔ). 

815 850}0]. Ἐπ τ. ΟΥ. 26 ἡ γὰρ Κλυταιμήστρα γιτῶνα ὅὕφανεν 
οὔτε ταῖς χερσὶν οὔτε τῇ κεφαλῇ ἔχδυσιν ἔχοντα... Αἰσχύλος δέ 
φησιν νἀμήχανον τεύχημα καὶ δυσέκλυτονκ. ὙοΥβαπι Ιοο0 ΟἿ. 997 
ἸΠΓΘΓΡΟΠΘΠ ΠῚ 6556 ΒΌΒΡΙΟΘΟΥ. 

811 8080]. ομῃη. Ζ 239 (Εἰπιβίαίς!. 1]. Ρ. 641, 58), υδἱ ἀθ 

ΠΟΙΗΪπ6 ἔτης ΟὐΠῚ ΒΡ τὰ θη αἰοθηᾶο ἀρίίαγ: παρὰ γοῦν Αἰσχύλῳ 

εὕρομεν »νοὔτε... ἀνήρκ. Οὗ. ΟὐΥΡ. Ιπβογ. 6Υ.1 Ρ. 26 αἴτε βέτας 
αἴτε τελεστὰ αἴτε δᾶμος ἐντ᾽ (Βοτρκ ἤργῃ. ΧΥΠΙ γ. 515). 

870 τέχνημα ΡΙῸ τεύχημα Νάᾶυοϊκ. [Ιάθῃ) νοὶ Ὀπάουί δυσέχδυτον 

σομ θοϊί. 

41" 



ΑἘΞΟΗΥ͂ΠΙ 

Ὁ. 1. 

σπίδιον μῆχος ὁδοῦ. 

919 
Γ 

ὑμεῖς δὲ βωμὸν τόνδε χαὶ πυρὸς σέλας 

χύχλῳ περέστητ᾽ ἐν λόχῳ τ᾽ ἀπείρονι 

εὔξασϑε 

980 

9680]. Ηοπ.. 1] 880 Αἰσχύλος δὲ ᾿Αχελλέα (ἕκτορα Ἠργηδηῃ 

οραβο. Υ͂ Ρ. 146) σὺν τῇ πανοπλίᾳ φησὶν ὄπισϑεν ὁρμήσαντα πηδῆ- 

σα: τὴν τάφρον μὴ δείξαντα τὰ νῶτα τοῖς ἐχϑροῖς. Οἷτ. ΑὙΙΒΙΟΡΒ. 

δη. 928 σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν (Αἰσχύλος) οὐδὲ ἕν .. ἀλλ᾽ ἢ Σχαμάν- 

δρους ἢ τάφρους ἢ ἐπ᾽ ἀσπίδων ἐπόντας γρυπαιέτους χαλκχηλά- 

τους. Υἱάο βαρτὰ ρΡ. 581 δὰ Μγυυῃά. οἱ ἰπῖγα δὰ ἔγ. 491. ὍΘ ΠΟΥ 

ἀαθϊϊαϊ, δὴ βομο! αϑίθβ δὰ ῬΏΥΥ 565 γὙ61 Ῥβυομοβίδβϑ᾽ ἂπὶ ΓΘΒΡΘΧΘΟΙΊΌ. 

818 μοὶ]. Ηομ. .11 1584 (Εἰγπι. Μ. ρΡ. 2171, 19) οὗ δέ φασιν 

ἐχ πλήρους σπιδέος χαὶ ἀποδιδόασε πολλοῦ χαὶ μαχροῦ" καὶ γὰρ 

Αἰσχύλος πολλάκις τὴν λέξιν οὕτως ἔχουσαν τίϑησιν, ὅταν λέγῃ 

»σπίδιον.. ὁδοῦ«. Ἐϊγπι. οοά. Υο58. Ρ. 780) οὗ δέ φασι σπιδέος 

πολλοῦ καὶ μαχροῦ. σπίζω γὰρ τὸ ἐχτεένω ὡς καὶ “ἰσχύλος νσπέ 

διον. . δδοῦς. Ἐϊυωβίαί!. Π. Ρ. 882, δὅ8 συνηγορεῖ δὲ τῇ τοῦ σπιδέος 

γραφῇ καὶ τὸ παρ᾽ Αἰσχύλῳ υσπίδιον πεδίονς (οτταΐαηι ἨΟΠΊΘΥΙΟΙΪ 

Ἰοοὶ οδοπηπιαίαίϊοπο) ὅ ἐστε μαχρὸν κατὰ τοὺς παλαιούς. ΗΘ 5Υ}. 

σπιδές" μέγα, πλατύ, εὐρύ" σπέδιον: τὰ αὐτά. Αἀ Ηε] 65 γογθὰ 

ΡΥ πΐθ56 βαβρίοαίαν Ηθτγιηδηη (οριι86. ΠῚ Ρ. 18954} 

879. 500]. Ηοπι. 5. 200 (α 98) ὁμοίως δὲ χαὶ Μἰσχύλος τὰς 

ἐν χύκλῳ ἑστώσας ἐν ἀπείρονε σχήματέ φησιν ἵστασϑαε" ὑμεῖς .. 

περίστητ᾽ (περέστατ᾽ γ6] περέστατε 560]. Οἀ.).. εὔξασϑες. τοῦτο 

δέ ἐστιν ἐν τάξει κατὰ χύχκλον. ὃ γὰρ λόχος ἐστὶ τάξις, ἐπεὶ καὶ 

ὃ λοχαγὸς ταξίαρχος. Ἐ απαίάϊθι5 τοροίϊνιὶ Ηδγηδπη (οραβο. ΠῚ 
Ρ. 832454.), ο Μίγ5ὶβ Ὀγούβθη, 6 Ργοπ. 50]. Ηαγίαπρ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

28] 
ὕπο" γὰρ ἰσγὲ "ζυγοῦ ἡ δί 4ι Ἵ . ἐσγὺς σ᾽)ς"γοῦσι χαΐςΐ ΧΎ). 

΄ - ,: “- ἣΝ 

ποία ξυνωρὶς τῆσδε χαρτερωτέρα: 

989 
πάτερ θέοινε, μαινάδων »-» 

989 
Ἵοα τελεία, Ζηνὴὺς εὐναία δάμαρ 

993 
ἐναγώνιε Ἠμίας χαὶ Διὼς ᾿ομᾶ 

80 
σ κ -. 

οἵ τοι στεναγμοὶ τῶν πόνων ἀρτύματα. 

881 8010]. Ηοῃῃ. 1] δὅ42 Αἰϊσχύλος" νὅπου... τῶνδε καρτε- 

ῥρωτέρα:!« (Δᾶ Ῥτοηι. 50]. γΓοίογί Ηδγίαηρ). 

882 56}:01. (οἱ ΤΖοίζ.) ΠΥΘΟΡἢν. 1241 θέοινος ὃ αὐτός (4ιό- 

νυσος), ὡς Αἰσχύλος" »πάτερ .. ζευκτήριεκ. ἨδΥΡΟΟΓ. Υ. θεοινια: 

τὸν γὰρ Διόνυσον θέοινον ἔλεγον, ὡς δηλοῖ Αἰσχύλος καὶ Ἴστρος ἐν 

α΄ Συναγωγῶν. Οἷν. Ηρδγοι. θεοίνια' ϑυσία Διονύσου ᾿Αϑήνησι. 
χαὶ ϑεὸς θέοινος Διόνυσος. Αα ΧαηίγίαθΒ δυύ δὰ δἰϊαυσδη) 6Χ 118 

{πᾶροθα 8 αυδ6 ΒΔΘΟΙΝΐ γ08 ροϑίαβ ὑγδοίδγθοπί ρου πϊ856 Ραυΐδί Βαυΐ- 

Ιοῦ, δὰ δεανέσκους τοΐογί Ηδγίαηρ. 

888 8010]. Ρὶπά. Νβη. Χ 81 λέγει δὲ μητέρα τελείαν τὴν 

Ἵϊραν καὶ Αἰσχύλος ἑἥρα.. δάμαρ«. ἔστι γὰρ αὕτη γαμηλία καὶ ξυγία. 

8384 860]. Ρὶπά. Ῥηνίι. ΠΠ|18 ἐναγώνεος δὲ ὁ Ἑρμῆς ὡς 

τῶν ἀγώνων προστάτης, ὡς καὶ Αἰσχύλος φησίν" νἐναγώνιε... ἱΒρμᾶκ. 

8856 8601. ὅόρῇ. ΕἸ. 286 ἐπικουφέζεται γὰρ τοῖς δακρύοις ἣ 

συμφυρά: Αἰσχύλος νοΐ τε (Δ}}] ΠΌΥῚ οὗ γὰρ γΕ] οἱ δὲ) .. ἐρείσ- 

ματα«. 8601. Ηοπι. 7 10 Αἰσχύλος »οἵ τοι. . ἰάματακ. 

381 τῆσδε ὑγῸὺ τῶνδε ατοίϊιι8. 

886 ἀρτύματα 5οτἰρβὶ ΡΙῸ ἐρείσματα (ἰάματα). χουφίσματα ῬοΥβοη 

ρὑγδοῖ. δᾷ Ηθο. ρ. 10, ἐρύσματα Ἠεγπιδηη, ῥαΐσματα Μ ϑοΒπ αι. 



ΑΒΒΟΗΥΠΙ 

80 
λαμπραῖσιν ἀστραπαῖσε λαμπάδων σδένει 

98 
Ῥν “Ν - "5 

ἔρωτι τοὐῦξς μυστιχω") τέλους 

ἈΤοΐο; 
» ς Γ , 

σποιν᾿ ἔχώ τῇ, 
-. »γ ὃ Ἂ ἃ δ΄ἢ 

τῶν βασιλείων πρόδομως μελάϑρων 

386 800]. δορὶ. Ὁ. Ὁ. 1048 τὰ περὲ Ἐλευσῖνα τέλῃ φησέ, 
χαὶ εἴη λαμπάσιν ἀκταῖς ταῖς λαμπαδευομέναις καὶ χκαταλαμπομέναις 

καὶ δᾳδουχουμέναις ὑπὸ τῆς μυστικῆς φλογὸς χαὶ τῶν ἱερῶν δάδων 

περὶ ὧν Αἰσχύλος φησέ νλαμπραῖσιν ἀστραπαῖσιν.. σϑένει«. ΔΑἀ 
ΕἸΘαβΙἶο05 μΠοῸ οὗ ργοχίπηιπι ἔν. για! Ῥαῖνγ, δὰ ΤΡ σοηΐαιη νοὶ] 

“Ιερείας Ἐν Ζβοιθ Αὐιβίορη. δῃ. ρ. 8385. δὲ Οραϊροάα ΠοΌθοῖς δά 

ΞΌΡΕ. Αἱ. γν. 692 οἱ Βοίδιο. 

981 ϑοιιοὶ. ϑορῃ. Ὁ. Ο. 1049 τέλη δὲ τὰς τελετάς" χαὶ 

Αἰσχύλος »ἔφριξ᾽, ἔρως δὲ .. τέλους«. (Δα Βαρομαβ 5ἰνθ Βαββαγαβ 
γοίουὶ Ηδυ(ιηρ). 

388 80}|01. ΤΠ θοον. 11 86 ἱδούοντο δὲ αὐτὴν (τὴν ᾿χάτην) 
καὶ πρὸ τῶν ϑυρῶν, ὥς φησιν Μὶσχύλος νδέσποιν᾽.. πρόδρομος 

(πρόδομος ἴῃ ἀποὺ |ἰῦτο ἰάαπθ οχ σοηϊθοίαγα βου] ρϑὶ Β. 16.) μελά- 

ϑρωνε. ΑΥἰϑιϊ4. γ0]. 1 ἡ. 21 ἀλλ᾽ ὦ τῶν βασιλείων πρόδρομος με- 
λάϑρων, Αἰσχύλω γορὸς ἦσε, τῶν τε οὐρανέων χαὶ πατρῴων καὶ 

τῶν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ μεγίστων, ἃ νύχτωρ μοι προύφαινες., δέδου μὲν 
τιμὰς παρ᾽ ἀμφοτέρων τῶν βασιλέων χκτξ. Δὰ Λοργρίϊοβ τοΐοτί 
ΤΊΘΠΟΣ, δὰ Τροφῶν ρΡαγοάαπι μου ϊηῖβθο ρΡαίαὶ Ηαδτγίπησ. 

980 χαὲ δάδων σϑένει ἈπΟΠγπ5 Πῖδν. οἷδ588. 1οπα. 1810 γῥ. 836. 
λαμπάδων σέλας ἀρ Ηοττηδπιπὶ Ἰοο ἐγ, λαμπάδων φλέγει Ἠογοτάθη 

Εὔχογο. οὐἱξ. Ρ. ὅ οοηϊθοϊί, 

187 ἔρωτε ΡῸ ἔρως δὲ Φδεοῦβ οἱ Βγυποῖκ. ἐρῶ δὲ Ὠἰϊπάοιί, ἐρῶσα 

Μείποκο. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

989 
᾿ ἊΝ - Φ' 

χοινὸν τύχη, γνώμῃ δὲ τῶν χεχτημενῶν. 

990 
ξ 42 8." ’ 

ὁ χρήσιμ᾽ εἰ οὐχ ὁ πόλλ᾽ εἰδὼς σοφύς. 
͵ 

291 
ἁμαρτάνει τοι χαὶ συφοῦ σοφωτερῦς. 

9092 
Ω ι ,  ν , ᾿ ων ἄ “ὡν. 

ἢ βαρὺ φόρημ ἄνϑρωπος εὐτυχῶν ἀφ; 

299 

ί ϊὸ γαλχός ἐστ᾽, οἱ δὲ νοῦ. 
χάτοπτρων εἴδους χαλχὸς ἐστ᾽, οἶνος δὲ 

294 
Ἁ , " ν»""»} Υ 3, 70 

οὐχ ἀνδρὸς ὕρχοι πίστις, ἀΛλ ὀρχῶν ἀνήρ. 

489 ϑίου. Εδ]. 2, 8, 10 Ρ. 156, 22 Αἰσχύλου" »χοινὸν (καινὸν 

Ῥὴ.. χκεχτημένωνε. Ἰάθπι ΕΓΒ. ἴῃ Νοη. ἸΊΟΠ. 619. : . 

8290 9΄ἴο". ΕἸον. 8, 1 Δἰσχύλου. »ὁ χρήσιμ - εὐδορύζει ἷ 

ΝΜ Α. δοϊορσαπι οὁπι. 8, ἴῃ οἄ. ΤΥΐϊηΟ. ἀνογθλθυ" »ἃ δεῖ παρὼν ἡμιῖ 

τιζε, μὴ παρὼν ἀπῆῇς. ὁ χρήσιμ᾽ . . σοφόςε. ῬυΐοΓο πὶ ὙΘΥΒΌΠῚ 

"" γνεβδ παρ σες 8. 10 Αἰσχύλου (516 ΜᾺ, βοϊορᾶπι ὁπ]. 8)" 

»ἁμαρτάνει τοι (τι Νὴ... σοφώτεροςκ. ͵ 

402 ϑίον. ἴον. 4, 160 Αἰσχύλου: »ἣ . . ἀφρώνκ. 

Δοβοῦνο ἀὐϑϊαάϊοαὶ ἨθΥΔΠἢ τὐὰίαΐα ἀρια ϑίοθαθαπι ποίδ!0η6 (Υ. 

ὙΡ65 Ρ. 600). 
ἀπ 

ἼῚ μεβ μευ ρου "ἣν Αἰσχύλου: 
»κάτοπτρον .. ἐστιν (ἐστ) 

γνοῦ«. πο δυοίογο αἰϊουΐ Ὑ θυ ΒῈ Αἴποη. Χ Ρ. 421 οἱ ΑΘΒΟΘΒΥΙ 

ΟὟ 6556 ποη Ραυΐαὶ Καὶθ8]. Δὰ ΑΥρὸ τοίους Ηδυίμῃβ. | 

294 ϑίου. ἤον. 21, 2 “ἰσχύλου (510 5ΜΑ, (αξ)σχένους ᾿Ξ, 

Ἡλέξιδος ΑΥβοηΐπ5 Ρ. 579, 26 οἱ Τυΐπο.)" »οὐκ.. πίστεις (πίστις)... 

ἀνήρ«κ. Δὰ Περραιβίδας τοῖογὶ Ἠδγίαῃρ. 

ΨΟΥΒΌΠΙ 

389.-.391 ΑΘΒΟΘΙΥ] 6886 πο0η ΟΥΘαΪΕ Ηαδγίαηρ. 

391 γὼ σοφοῦ σοφώτερος Ο ΟΥυβῖιι. 



ΑἈἘΒΟΗ͂ΥΙΠΙ 

990 
φιλεῖ δὲ τῷ χάμνοντι συσπεύδειν ϑεός. 

990 
χαλὸν δὲ χαὶ γέροντα μανϑάνειν σοφώ. 

991] 
Ἁ “Ὁ ΄ Ἁ “ἢ ; πρὸ τῶν τοιούτων γρὴ λόγων δάχνειν στόμα. 

298 
χαχοὶ γὰρ εὖ πράσσοντες οὐχ ἀνασχετοί. 

9299 
τὴ γὰρ βρότειον σπέρμ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν φρονεῖ, 
χαὶ πιστὸν οὐδὲν μᾶλλον ἢ χαπνοῦ σχιά. 

λ00 
γῆρας γὰρ ἥβης ἐστὶν ἐνδιχώτερον. 

8956 δίο". ἢον. 29. 21 “ϊσχύλου (Εὐριπίδου Αγδθοηΐὰβ, ῥ. 712, 
18 οἱ Τ.ΪηΟ0.)" φελεῖ δὲ τῷ (φιλεῖ ---- φιλοῖ ργ. --- δέ τοι, δαιμόνιε, 
τῶ Νὴ... ϑεός (ϑεοῖς ΜΝ). 

896 800. ἢἤογ. 29, 44 Αἰσχύλου" νκαλὸν.. γέροντα... .. σο- 
φάς. Ἰάθπι νϑῦβϑὰβ Μβϑη. ποῃ. 279 δὶ γέροντι. Οἶν. Αηθοά. Βοί88. 

0]. ΠῚ Ρ. 411 χαλὸν δὲ γέροντε μαϑεῖν τὸ χαλόν, Ῥμ]]οβίν. ΥἹΊ. 

Β0Ρἢ. 2, 2, 9 χαὶ ὃ Μάρκος νχαλόν, ἔφη, καὶ γηράσχοντε τὸ μαν- 

ϑάνεινκ. 

8971 800. ἢον. 84, ὅ Ασχύλου (ϑῖο 5 Μ, 60]. οῃ). Α)" »πρὸ 
εὐ στύμακ. 

3898 δίου. ον. 46, 14 Αϊσχύλου" νχαχοὲ.. ἀνασχετοίς. 

899 ϑίον. ον. 98, 49 “ἰσχύλου" »τὸ.. ἐφήμερα (ἐφημέρια 
5. οἵ Αροϑβίοὶ. Ρ. 686, 8)... σχιάς. (Αὰ Νίοθθη γοΐογί Ηδγίαηρ). 

400 δίο". ἢον. 11δ, 10 Αἰσχύλου" »γῆρας .. ἐνδιχώτερονκα. 

399 ἐφ᾽ ἡμέρᾳ ΡΓῸ ἐφήμερα (ἐφημέρια) ΤΟΡΘΟΚ, ἐφ᾽ ἡμέραν 

Ηδυίυησ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΟΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

01 
ζόης πονηρᾶς ϑάνατος αἱρετώτερος " 

Ἁ Ἁ Φ Δ) 2 Ἁ Ἃ , 

τὸ μὴ γενέσϑαι δ᾽ ἐστὶν ἢ πεφυχέναι 
χρεῖσσον χαχῶς πάσγοντα. 

λ02 
ὰ " τὶ 7 ΄ 

ἀφ᾽ οὗ δὴ “Ῥήγιον χιχλήσχεται 

103 
δοῦραν χαϑ᾽ ἱερὰν χαὶ χεραυνίας ᾿βύπας 

401] δίο". ον. 121, 17 Δἰσχύλου (βἷῖς 5.Α, 60]. οὔ. Μ)᾿ 

γξωῆς . . εὐπορώτερος (αἱρετώτερος Μρηῃ. πιοη. 198) .. ἐστε μᾶλλον 

ἢ πεφυχέναι.. χρεῖσσον χαχῶς πάσχοντα (γοΥῦδ χρεῖσσον .. πά- 
σχοντα ΟΠ. 53). ΕἸΓΙΡΙΙ Ἰοοσ τηϑυα]ξ ὑὐϊπαθγθ ααδπὶ ΑΘΒΟΆΥΪΟ 

Ι, Ιμαοτΐ Τηθ5. αὐ. 1. νὸ]. ΥΠΠ Ρ. 17 ἃ δὺ ὈΥΪΠΠΒ ΥὙΘΓΒῈ5 

ΑΘΒΟΙΨ] (οἷν. δὰ ἔγ. 90), το] ααὶ ἘΣ  ἀϊβ γ6] 4]1ι8 ροθίδθ 6586 

νἱἀθηΐαγ. (Αἀ Οραϊραμπ τοΐοσίὶ Ἠδυίπηρ). 

402 Βίγδθ. ΥἹ ρΡ. 258 ὠνυμάσϑη δὲ Ῥήγιον, εἴϑ᾽' ὡς φησιν 
Αϊσχύλος διὰ τὸ σύμβαν πάϑος τῇ χώρᾳ ταύτῃ" ἀπορραγῆναι γὰρ 

ἀπὸ τῆς ἠπεώρου τὴν Σικλίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τε χἀκεῖνος εἴρη- 
χεν νἀφ᾽.. χκικλήσχεταικ. Αα ΑἸδασαη) Ῥομίϊιπι τοίουὶ Ηθυηδηη 
(δὰ Ῥτγοιη. 350]. ϑομαοί). 

408 ϑίγα. ΥΠΠ μ. 387 τὴν δὲ γώραν ἹῬῬυπίδα χαλουμένην 

ἔσχον Αἰγιεῖς καὶ Φαριεῖς. καὶ Δἰσχύλος δὲ λέγει που" Βοῦράν ϑ᾽ 
ἱερὰν... ἹΡῬύπας«. Ῥμοῖ. Ι6χ. Ρ. 492, 10 Ὡϑύπες (ῥύπαις 604.) πόλις 

τῶν ᾿Ωλενίων ᾿᾿χαιῶν. οὕτως Αἰσχύλος. Ἠρδγοι. Ὡύπας" τοὺς ἐν 
(ἐπὶ ὙΥΠΔπιον 12) τῇ δροκχαδίᾳ Ἀχαιούς. Αἀ ΟΑἸδυοσαπι Ῥομπίϊαπ [0- 
ΘΌΠῚ ῬΟΙ ΙηαἾ5856 Ραΐϊαΐ Ηδτγίπησ. Οἷν. ὙΥ Πδηου τ [5γ1105 νοη ΕΡὶ- 

ἀδυγοβ Ρ. 114. 

401.1 ζόης ρΙῸ ζωῆς Ὀϊπάογί. -- 2 ἐστιν ἢ ΡὕΓῸ ἐστε μᾶλλον ἣ 

ατοίυβ. --- ὃ πράσσοντα Νϑυοᾷκ. 

403 βοῦραν χαϑ᾽ ρῖῸὺ βοῦράν ϑ᾽ Μοῖΐποκο. ἑεράν τε Βοῦραν Οἃ- 

ΒΔΌΡΟΠΙ5, χαὲ βοῦραν ἱερὰν ϑομαρίζ. 



ΑἈΕΞΟΗΥΙΙ 

λθᾶ 
Ψ 

’ ὧν ᾿’ὔ 

“ἔγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου χείται πνοάς. 

λθῦ 

φεταῦ. ΧΥ͂ Ρ. 128 φησὶ δὲ καὶ Αἰσχύλος τὴν μητέρα Μέμνονος 

Κισσίν. Αἃ Ῥεγομοβίαβίαπι δ δὰ ΜοΠΊΠΟΠΘΠῚ γοίογαηΐ Βυίοτ, 

ΘομαοίΖ, Ηδυιᾶπη. Οἷτγ. Ῥαυβ. Χ 81, 1 παρὰ δὲ τῷ Μέμνονι καὶ 

παῖς Αἰϑέοφ πεποίηται γυμνός, ὅτε ὁ Μέμνων βασιλεὺς ἦν τοῦ ἀἰϑιό- 

πων γένους. ἈἩφέκετο μέντοι ἐς Ἴλιον οὐχ ἀπ᾽ Αἰϑιοπίας, ἀλλὰ ἐκ 

Σούσων τῶν Περσικῶν καὶ ἀπὸ τοῦ Χοάσπου ποταμοῦ, τὰ ἔϑνη 

πάντα ὕσα ᾧχει μεταξὺ ὑποχείρια πεποιημένος. Αρυὰ ΒΓΔ ΌΟΠΘΙΏ 

ΑΘΒΟΌΥ ἸοΟῸ ϑ0Ρ00}18 ΠΟΠΊΘἢ οι οι ὰθπάππι ρΡαΐϊαὶ ΑΝ ΑΘΏΘΥ. 

Ἀθῦ 

ἀγησίλαος 

λ07 
[αἰγίζειν] 

404 ϑίταν. ΙΧ γν. 898 ἔχει (Σαλαμίς) δ᾽ ὁμώνυμον πόλιν, τὴν 
“4 
- 

, ᾿ ,. ἘΞ ΄ 

γιναν τετραμμένην χαὶ πρὸς νότον, καϑάπερ Ἁ 

μὲν ἀρχαίαν πρυς ΑἹ ᾿ ᾿ μον : Ἕ 

καὶ Αἰσχύλος εἴρηκεν »Αἴγινα .. πνοάςε, τὴν δὲ νῦν ἐν κόλπῳ χεί- 

μένην. Δὰ Σαλαμινίας τοίοτί ΑΡΉΘΓ. 

406 Αἴδμοιη. ΠῚ ν. 998Β Σιμωνέδης που ὁ ποιητὴς ἀρίσταρχον 

εἶπε τὸν Δία καὶ Αἰσχύλος τὸν Ἅιδην ἀγησέλαον. Οἰν. Ἠθβυοῖι. 

ἀγεσέλαος" ὁ Πλούτων (ἄγες λαός" ὁ πλουτῶν οοἄ.). »ΡΟΡΆΪΟΓΌΙΙ 

ἀποοπια ἱπιογργθίαϊαν Οδβδα ὈΟΠ15. τοοίϊα5. »ρορυϊοσαπι ΘΟδΟΐΟΓ ΘΙ « 

ΘΗ γοσθπβοσ. Δα ῬβυομαθοβΟ5 τοίΐοτὶ ΝΥ ΑσΏΘΥ, 

401 Ηδϑγοῖ. οὐ δια. αἰγέζειν᾽ διασπᾶν, ἐκχ μεταφορᾶς, παρ᾽ 

ὃ καὶ τὸ αἰγέίζεσϑαι (αἰκέζεσϑαε Ἠ65. ὁ04.}. ἀπὸ τῶν χαταιγέδων 

ιἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν καταιγίδων, παρ᾽ ὃ καὶ τὸ αἰγίζεσϑαι Βοτη- 

ματαγ). Αἰσχύλος. ὃ δ᾽ αὐτὸς κτξ. Υἱάο δὰ ἢ’. θ4. 

404 Αἴαντος ἄστυ πρὸς Το 50. Κα ἀθ εἰτα} 15 αἰϊᾳαοί Αἰ01015 αὐδθδί. 

ἰδέ. ῥ. 86, ἔγινα ταύτῃ πρὸς 4 ΤοορΡΙ͂ο απδαϑί. Ῥιβἰβίσ. Ρ. 11, Ἀΐγινα 

δ᾽ ἄστει ἘΘ6ϑομπιίάι Κυὶι. δια. 1 Ρ. 112, ἡΐγινα δ᾽ αὐτῇ Ἠογποτάθηῃ 

Μποπιοβ. Ν. 5. ΧΧ ν. 492. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

λ08 
[ἡἴνηϑος] 

109 
ἀλαβϑαστροφόρος 

λ10 
ἀλεύς 

λ1| 
ἀλχαδεὶν 

γ2 
ἥμφις 

13 
ἀναγχόδαχρυς 

ἅ1ἡ 
ἀπαίρειν 

405 Θίθρ]ι. ΒΥΖ2. Ρ. δ1,1 ἀἶνηϑος, ὄρος. Αἰσχύλος. τὸ ἐϑνι- 
χὸν ἠἰνήϑιος. Οὐπὶ οοἀ. ΠΠ Αἰσχύλου οχῃϊθοαΐ, τϑοῖθ νἱἀθίαν Φ ατο- 
ΠΟΥΪὰ5 ὄρος Αἰγύπτου οοῃϊθοἶ5586. 

409 ΡΟ]]. Υ11 1177 χαὶ τὸν τὰς ἀλαβάστρους φέροντα Αἰσχύ- 
λος εἰρηχεν ἀλαβαστροφόρον. Αἀ Ἐάοποβ τοίοσί Ὑ 6] οἶκου, 

410 Ηδθβγυοὶ.. ἀλαιός " ὃ παλαιός (μάταιος Ἐ' 6 Βομηη 4), ἄφρων. 

Μίισχύλος. ἘροΒεθα ἀλεός Ὠϊπάοτί ὁ]. Ηδγοά. π. μον. λέξ. Ρ. 4, 
19, 5610]. Αὐβίορῃ. 1.Χχ8. 988, Εἰἴγπι. Μ. ρ. 59. 45. 

411 Αηροᾶ. ΒΟ. ρ. 888, 81 ἀλκάϑω χαὶ ἀλκάϑειν. Σοφο- 
χλῆς χαὶ Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. Αοδοθηΐαπη οοΥΓοχίξΐ 

ΕἸ Π5] 615 δὰ ἔπι, Μοά. 186. 

412 Εἴγηι. Μ. ν. 98, δ1 (Ζοῃ. Ιοχ. ρΡ. 165) ἄμφις. τοῦτο οὐ 
συγκοπή, ἀλλὰ μετασγηματισμός" ἀπὸ γὰρ τοῦ Ἡμφιάραος ᾿Ἄμφις, 
ὡς παρ᾽ Δἰσχύλῳ, μΡ. 169, 81 καὶ ᾿μφιάραος μφις. Αά ἘΡίβοποβ 
τοίου Ἠδυΐαησ. 

418 ῬΏγγη. ΒΟΚΚ. Ρ. 20, 18 ἀναγκόδαχρυς" ὃ πρὸς ἀνάγκην 
δαχρύων καὶ μὴ ἐκ πάϑους τινὸς ἢ συμφορᾶς. Μἰσχύλος. 

414 Ῥνγη. ΒΕΚΚ. ν. θ, 16 ἀπαῴειν: τὸ μὲν πλεῖστον οἱ 

᾿4ττικοὶ ἐπὶ πλοῦ τιϑέασι, πλὴν καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας ὡς Αἰσχύλος 
καὶ ᾿ἀριστοφάνης (ὡς ἀο]οπάππι νἱάθία). 



ΑΕΒΟΗΥ͂ΠΙ 

15 
ἀπέλλητοι 

ἀργῆϑεν 

ΕΝ 

ὠσαΐς 

ἀσχαδές 

ῖ͵ιι'.͵ , 

αὐλων 

[αὐρι] 

βοῦ 

418 Απροᾶ. Βεοκικ. ρ. 421, ὃ ἀπέλλητοι' ἀνταγωνισταέ (ἀναν- 

ταγώνιστοε Ὀϊπάογ). Οἷν. ῬΏΪ]Ο]. ΠΡ. 228. 

416 Αποοά. Βοκκ. ρ. 460, 4 ἀρχῆϑεν. οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς 

Ἀττικοῖς πλὴν παρ᾽ Αἰσχύλῳ. παρ᾽ Ἡροδότῳ δὲ ἔστι χαὶ τοῖς 

Ἴωσιν. 

411 Αποοά. Βεκκ. ρ. 460, 80 σαι" βλάψαι. οὕτως Αϊσχύλος. 

418 Εἰγῃ. Μ. Ρ. 161], 1ὅ ἀσχαδές" ἀκατάστατον. Μἰσχύλος. 

ἵν. Ηδβγοι. ἀσχαδές" ἀμετάσχετον. ὕίτοαῦθ Ιοοο ἀχατάσχετον 

Ιοροπάσπη ρΡυϊαί Νδαοῖ. 

419 Ἐπλίδίι. Π. Ρ. 1167, 86 Αἰσχύλος δέ φησι καὶ τὴν τά- 

φρον αὐλῶνα. Ἡδβγοῖι. αὐλῶνες" οἱ ἐπ’ εὐϑείας τόποι. Αἰσχύλυς 

καὶ τὴν τάφρον καὶ τὴν πυράν. Οἷν. Ῥτοπι. Τ57. 

420 Υἱάο δὰ ἴγ. 280. Νοιῃ αὖρε, 564 αὐριβάτας ἀδβυγρϑυὶῖ 

ΑΘΒΟΏΥ 8. 

421 ΟἸόοοτοῦ. ἰῃ ΤὨθοά. Ρ. 281, 8 (ἀπθοᾶ. Βεκκ. Ρ. 1196) 

εὑρέϑη τοῦ βοῦς ἣ γενικὴ οὐ μόνον βοός, ἀλλὰ καὶ τοῦ βοῦ παρὰ 

Σοφοκλεῖ ἐν Ἰνάχῳ καὶ παρὰ τῷ Αἰσχύλῳ. 

ὙΦ.  ΥΤΣ α τ’: "““--- 

"π᾿ 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

Ἀ22 
γρυπαίετος 

λ98 
ῬῚ 
ϑανοῖς 

Ἀ2Ὰ 
εἰλαπίναι 

λδῦ 
ηόνησας 

λ20 
ἠριγένεια 

Ἀ2ὴ 
ἰ(ττυγα 

422 Αὐἰβίορῃη. ἤδη. 929 σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν (Αἰσχύλος) οὐδὲ 

ὃν, ἀλλ᾿ ἢ Σκαμάνδρους ἢ τάφρους ἢ ἐπ᾿ ἀσπίδων ἐπόντας γρυ- 

παιέτους γαλχῃλάτους. Οἷν. ΒΌρΓα δὰ ΜοΠΊΠΟΠΘΠ Ρ. 587. 

428 Ἡρβγοῖι. ἐδανοῖς" βρωσέμοις. Αἰσχύλος. Οἷν. Αρ. 1407 

ἐδανόν. 

424 Αἰμρη. ΥΠ| ρΡ. 862 Ε' τὰς δὲ τοεαύτας εὐωχέας Αἰσχύλος 

χαὶ Εὐριπίδης (Μοά. 198) εἰλαπίνας ἀπὸ τοῦ λελαπάχϑαι. 

425 Εἰγιη. ΕἾοΙ. οα. ΜΊΠΟΓ Ρ. 161 ἠόνησας σὺν τῷ 14] ἀντὶ 

τοῦ ἔλουσας ἢ κατήντλησας" εἴρηται δὲ ἐν τῷ ἐξγονήϑην. Ὦρος ὃ 

Μιλήσιος. ἣ δὲ χρῆσις παρὰ Αἰσχύλῳ. ΟἸο. 18 ἠόνησαν τοϑβίϊὑα- 

οπάππ υἱα θέαν, 

426 Ηρδβυο. ἠριγένεια (ἠριγένιαν οοἀ.)}" ἡ τὴν ἡμέραν γεν- 

νῶσα" ἢ (ἣ) τῷ ὄρϑρῳ ἢ τῷ ἦρι γεννωμένη. καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἣ 

λέαινα ἠριγένεια ἢ ἣ ἐν τῷ ἀέρι τίχτουσα ἢ ἡ ἐν τῷ ἔαρι. Αὰ 

Αἰμδιηδηΐθπι γοΐογί Υ̓ ΘΙ ΟΚΘγ. 

421 Ηρβγο. ἔστυγα᾽ ἐχπληκτικά. Αἰσχύλος. 

426 ἠυγένεια ΑΘΒΟΒΥ απ αἰχίββθ πιοπαὶϊΐ Μ ϑομτηϊαί. 

421 ἴστυγα φῖῸ ἔττυγα οοηπίοοὶξ ΑἸθοΣΙ, ἐυχτά Ἠαγίυηρ, ἀτυζηλά 

Μϑοβπιίαις οἱ. Ηοβυοι. ἀτ[τ]υξηλόν - φοβερόν, ἀφανές, ἄσημον. 



ΑΚΒΟΗΥΠΙ 

28 
χαταφαγᾶς 

29 
χεχαγρῦσϑαι 

90 
χραταίπιλος 

12] 
Κυνοχέφαλοι 

428 ῬΟ]]. ΥἹ 40 παμπόνηρον δὲ καὶ τὸ παρὰ Ἠυρτέλῳ τῷ 

χωμικῷ καταφαγάς, χἂν Αἰσχύλος αὐτὸ ἦ προειρηκώς. Οἶἶν. Ὀϊπα. 

ἴῃ ΤΊο5. 1,. ὅτ. νοὶ]. ΠΥ ῥ. 1876, Νδιιοῖς Αὐβίορῃ. ΒΥΖ. Ρ. 218. 

429 Ηδβγοῖ. χεχρηματεῖσϑαε (1. 6. χεχρηματέσϑαδ. πεφρύχ- 

ϑαι. Αἰσχύλος. (ϑομὰϊ, ῥτοροηΐξ πεφράχϑαι γγο πεφρύχϑαὸ. 

4830 ΟΠορτοῦ. ἰπ ἀπροᾶ. Οχοῃ. νο]. 1 Ρ. 818, 6 (Απροᾶ. Ββκκ. 

Ρ. 1391) τὰ παρὰ τὸ χρᾶτα διὰ τοῦ 41 γράφεται, οἷον χραταέβιος, 

χραταίπιλος ὃ ἰσχυρὸν πέλιον ἔχων παρ᾽ Δἰσχύλῳ. Οἷν. Τὐαδίδί!. 

Θά. γΡ. 1988, 2 χατὰ τὴν τεχνικὴν παράδοσιν ἀναλογεῖ τῇ συνϑέσει 

τοῦ χραταιπέδου καὶ τὸ χραταέβιος, κραταέπιλος, κραταέτονος. 

481 ϑίγδθ. 1 ρ. 48 ἹἸΠσιόδου δ᾽ οὐκ ἄν τις αἰτιάσαιτο ἄγνοιαν 

“Ἡμέκυνας λέγοντος καὶ Παχροχεφάλους καὶ Πυγμαίους .. οὐδ᾽ ᾿4λχ- 

μᾶνος Στεγανόποδας ἱστοροῦντος οὐδ᾽ Αἰσχύλου Κυνοκεφάλους καὶ 

Στερνοφϑάλμους καὶ Ἠονομμάτους, ΥἹΙ μΡ. 299 ᾿Πσίοδον μὲν μέ 

κυνας λέγοντα καὶ εγαλοκεφάλους ( αχροχεφάλους 1, Θπάοτῇ) καὶ 

ΠΠυγμαίώους .. Αἰσχύλον δὲ Κυνοκεφάλους καὶ Στερνοφθάλμους 'καὶ 

Μονομμάτους [ἐν τῷ ἱἰ]ρομηϑεῖ φασῇ καὶ ἄλλα μυρία. Ὕογθᾶ ἐν 

τῷ Προμηϑεῖ φασι οχ τηλγρίπθ ἃἰ]αΐα 6886. του Ηθυπθ. ΟἿΓ. 

Ῥτγοῖη. 880 μουνῶπα στρατὸν ᾿Αριμασπόν. Κυνοχεφάλων οἱ Στερ- 

νοφϑάλμων ἴῃ ῬΙΟΠ). 80]. ἴῃ Θπδυγίϊομθ {ποῦ πὶ ΗΘΡΟῸ 5. Πη6}- 

{Ἰ0Π6ΠῚ 6556 [δοίδπι ραϊαί ΒΓ ΘΓ. 

429 χεχρωματίσϑαι Ὀἰπάογί, ἀπᾶθ δριὰ Ηθβγομίαμ ογΐπο ΠἰθΓᾶ- 

τὰ ἀποίι8 χεχρᾶσϑαι" χεχρωματίσϑαι, πεφύρϑαι. Αἰσχύλος οοπίθοϊώ 

Μ ϑοδιίάί, υὐ χεχρᾶσϑαι ΑΘΒΟΆΎ]0 Δαβου θοπᾶάππι ἴογοί. Αὐ χεχαχρῦσϑαι" 

πεφρῦχϑαι τοβεϊξαϊς Κοηίοβ ᾿ἤϑην. 1 Ρ. 421 5α. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

λδ 2 
χυντερώτατα 

159 
λάμπουρις 

λδ 
μειζονώτερος, ὑπερτερώτερος, γερειότερος, πλειό- 

τερος, ῥηΐτερος 

λ2 
ὀμέγματα 

Ν Χά» οὐρανιζέτω 

452 ῬΠοΐ. ΙοΘχ. Ρ. 188, 20 χυντερώτατα καὶ χυντατώτατα λέ- 

γουσιν. Εὔβουλος Παρμενέσκῳ νἀπὸ τῶν ἐχείνου καὶ τὰ κυντατώ- 
ταταε. Φερεχράτης “ήροις »ἔπειτα ἕτερα τούτων ποιοῦντα πολλὰ 
κυντερώτεραα καὶ Αἰσχύλος. Ἐογίαθ8θ6. 5,ρσῃϊῆοαγὶ μειξζονώτερος 

(ἔν, 484) ρυίΐαὶ Νδθοϊκ. 

488 Ῥμοί. Ι6χ. Ρ. 2060, 18 λαμπουρές " ἣ ἀλώπῃξ παρ᾽ Αἰσχύλῳ. 

484 Μαχίηι. Ῥ]δηθᾶ. ροβὶ Εἴγιη. αυά. Ρ. 648, 46 (Αηροά. 

ΒΔΟἢΠ,. γ0]. ΠῚ Ρ. 7δ, 14) χαὶ τὸ μεῖζον μειζότερον καὶ μειξονώτε- 
ῥον Αἰσχύλος καὶ τὸ ὑπέρτερον ὑπερτερώτερον καὶ γερειότερον καὶ 
πλειότερον χαὶ τὸ ῥᾷον ῥηέτερον. Απροά. Βαᾶγοοο. ἴῃ Μαβ. ΡΒ10]. 

Οδηίδογ. νο]. 11 Ρ. 114 βαρεώτερος" ἀπὸ τῆς γενικῆς εἶπον, βαρέως 

((-.« βαρέος) βαρεώτερος, σπανέως μέντοι" καὶ ἔτει Αἰσχύλος μειζο- 

νώτερος ὑπερτερώτερός τε καὶ γερειότερος καὶ ῥηέίτερος καὶ πλειό- 

τερος. ἀρ. 486 ὑπερτερώτερα γτὸ ὑπερβατώτερα οοηϊθοϊί ΥἾ 61}. 

486 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. 881, 2 ὀμάμαιτα" τὰ οὐρήματα. Αἰσχόλος. 
Ἐπηθηἀδίαπι ὀμέγματα οχ ρβγοϊι. ὀμέχγματα" οὐρήματα. Αἀ Ἰοσῦμη 
ἀπᾶθ ἔν. 179 βυπιρίαμῃ τοί] ΜΟΚΙΘΓ. 

486 ΡῬμοί. ΙΘχ. Ρ. 861, 11 οὐρανιζέτω πρὸς τὸν οὐρανὸν διικ- 

νείσϑω. Αἰσχύλος. Οοττυρίο Απροά. ΒΔοθ. γ0]. 1 Ρ. 822, 19 οἱ 

438 λάμπουρις Ρ7Ὸ λαμπουρίές βοουπάσῃῃ Εἴγηη. Μ. Ρ. 474, 4 οἱ 

Ηθβγ οὶ. βου ρϑὶῦ 1 Ὀἰπάοτί. 



ΑΕΒΟΗΥΙΙ 

Δ91 
πάλμυδος (Ὁ) 

Δλ)8 
πεφρασμένος 

89 
πρέψαι 

110 
στέμβω 

ΛΑ 
: ΝΞ «ἃ ν 

“ὦ ερνόφϑαλμοι 

Η βυοῖι. οὐρανίζετο (οὐράνιξεν τὸ οοά. Βδοῖιπ).) πρὸς τὸν οὐρανὸν 

δεικνεῖτος Αἰσχύλος (Αἰσχύλος οτι. ΗΘ 5γ0}.). Ὑουθαπι οὐρανέζον 

Επὰπι. δ10 τοϑυϊαθθαὶ ΜΘΓΚΘΙ. 

441 ΟΠοοτοῦ. ἱπ Τηθοᾶ. ρΡ. 282, 4 (ἀποοὰ. Βεκκ. ρΡ. 1408) 

πάλμυς πάλμυος- τὸ γὰρ πάλμυδος διὰ τοῦ 40.Σ κλιϑὲν παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ (παρ᾽ Αἰσχίνῃ οοα. Μᾶτο.) ἡμάρτηται. ἔστι δὲ ὄνομα χύ- 

ριον (Φρύγιον Ναιοκ) βασιλέως. (ἀθῃθίῖνο πάλμυδος πἀϑι.5 οϑὺ Η!Ρ- 

Ρομᾶχ, ἀπᾶθ ἴθ Βγίπκ ῬΊ]ΟΙ. ΥἹΙ ρΡ. 10 Αθβου πὶ ΡτῸ ΗΙΡΡοῃδοῖθ 

ΡΘΥ ΘΥΓΟΙΘΠῚ 5ΟΓΙΡ51556 ΟΒοοτοθοβοῦπὶ ρτοθανὶζ. ϑουιρβὶῦ δαΐθπι ἴοΥ- 

ἰᾳ556 παρ᾽ Αἰϊσχρέωνι. 

438 Ῥμοί. Ιοχ. Ρ. 421, 9 πεφρασμένος" παρεσχευασμένος εἰς 

τὸ φρασϑῆναι, προσεχτικὴν ἔγων διάνοιαν. Αἰσχύλος. Οἶν. ΗΘΒΥΟΝ. 

πεφρασμένος" παρεσχευασμένος εἰς τὸ φρασϑῆναι, προσαχτικὴν ἔχων 

δύναμιν (ἰ. 6. προσεχτιχὴν . . διάνοιαν). 

4839 Ῥμοί. ἰϑχ. Ρ. 447, 14 πρέφαι" τὸ ὁμοιῶσαι (ὁμοιοῦσϑαι 

ΘΟΒΙΘαβμου, ὡμοιῶσϑαι Ναιοκ). Αἰσχύλος. Οἴγτ. Ηρβυοῖ. πρέφας" 

εἰχασμένος, εἰκασϑείς. ϑῖπθ. ῬγοΡΔΟΪ ἑαθ Αβ. 1827 πρέφειεν ῬτῸ 

τρέφειεν 5οΥἹ]θπηΐ. 

440 Εἰγπι. Θυὰ. ρ. 86, 46 (ἀρὰ Οαἰδί. Ρ. 451 Β., Απραᾶ. ΡΒᾶ- 

τβ. νοὶ]. 1Υ̓͂ Ρ. 61, 18) ἀστεμφὴς καὶ ἀστεμφέως... παρὰ τὸ στέμβω 

ὃ σημαίνει τὸ κινεῖν συνεχῶς, οὗ μέμνηται Αἰσχύλος. ῬοΙβ. 514 

στέμβονται ἰηϊογοϊἶ55886 Ρυΐο (στέμβοντες ΘῈ ΡΡΙοθαΐ ϑοτγοῦ. 

441 Υἱάο δᾶ ἔτ. 481. Στερνοφϑάλμους 6χ ΑΘΒΟΌΥ]Ο πηθπηογδὶ 

οἰΐαπι Τχοίζος ἱπ ἀπθοᾶ. Οχοη. το]. ΠΠ| Ρ. 870, 9. 

ΒΑΒΌΚΑΒΌΜ ΒΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

λλῶ 
στόμις 

ἀλλὰ 
σγελίδες 

ἀλὴ 
τραγέλαφος 

λλὴ 
τρισσόζοος 

442 Ἐπιβίαί. Οἁ, ρῥ. 1688, 50 στόμις παρ᾽ Αἰσχύλῳ ὃ ὥσπερ 
στόματι ἀντερείδων γαλινοῖς. ῬΟΙΪ]. ΠῚ 100 στόμα (στόμιν Νιοκ) 

δὲ εἶπεν Αἰσχύλος τὸν τραχύν. Οἷν. ῬΏγγπ. ΒΟΚΚ. Ρ. 64, 14 στό- 
μὲς (στόμης 604.) καὶ βίαιος ἵππος. ὃ μὴ πειϑόμενος τῷ χαλινῷ, 
Ρμοί. Ιοχ. Ρ. 540, 16 οὐ ϑυϊάδα5 στόμις (στομέας ϑυϊα.) ἕππος " ἀπει- 

ϑὴς χαὶ βέαιος, Ἠρδγοι. στόμις (στομίς ὁ04.}" ὃ ἀπειϑής, μέγα 
στόμα ἔχων" καὶ τοὺς ἵππους δὲ στομίας λέγουσι τοὺς ἀπειϑοῦντας 

τοῖς γαλινοῖς. 

448 800]. Αὐἱβίορι. Εαι. 862 οὐ ϑυϊ48ἃ5 σχελέδας" βοὸς 
πλευρά: ἢ ἁπλῶς τὰ πλευρικὰ τῶν βοῶν (τὰ πλευριμαῖα τῶν χρεῶν 
ϑ14.), ὡς Αἰσχύλος. 

444 Ατἱβίοριι. Βδη. 9381 41} ΣΧ. σὺ δ᾽ ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρέ, ποῖ᾽ 

ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις: ΕΥ̓́Ρ. οὐχ ἱππαλεχτρυόνας (οἷν. ἔτ. 184) 

μὰ 4Δέ᾽ οὐδὲ τραγελάφους, ἅπερ σύ, ἃν τοῖσι παραπετάσμασε τοῖς 
Ἤηδικοῖς γράφουσιν. 

445 Εἴγηι. Μ. Ρ. 279, 11 δὲς ἡβήσαντα (Το ορΡΓ. 156), του- 

τέστιν ἀναζήσαντα. φησὶ γὰρ μετὰ τὴν χρεουργίαν οὗ ϑεοὶ τὸν 
Πέλοπα ἀνεξῳποίησαν" καὶ τρισσόζωος (51. Μ, τρισόξυος Ὁ Ῥὴ παρὰ 

Αἰσχύλῳ (νοῦῦα χαὲὶ.. Δἰσχύλῳ οπι. ΒΕ). Εἴγῃ. αυα. Ρ. ὅδδ, 14 

(Εἴγπι. ΕἸογ. οᾶἂ. ΜΊΠΘῈΥ Ρ. 28654ᾳ.) δίς χαὶ τρίς ἐν τῇ συνϑέσει 

ἀποβάλλουσι τὸ Σ᾿, οἷον δέμηνος δέπηχυς τρέπηχυς" σεσημείωταε τὸ 
δισϑανέες χαὶ τὸ τρέσφυλλον παρὰ Νικάνδρῳ . . καὶ τρισόζυος παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ. 
Αεϑοδν 5 εἀ. ὙΥ̓εοκΙείη. 42 



[Φρυγία] 

φυξίμηλον 

χαλιμάδες 

446. 360]. Ηοπι. Β 862 οἱ νεώτεροι τὴν Τροίαν χαὶ τὴν 

Φρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὃ δὲ Ὅμηρος οὐχ οὕτως. Αἰσχύλος 

δὲ συνέχεεν. Εδάοπι ἴοτο Εἰ δία. ἢ. Ρ. 8θ4, 42. Οἷγ. ϑίγαῦ. ΧΙΥ 

Ρ. 666 οἱ ποιηταὶ δέ, μάλιστα οἱ τραγικοὶ συγχέοντες τὰ ἔϑνη κα- 

ϑάπερ τοὺς Τρῶας καὶ τοὺς Ἠυσοὺς καὶ τοὺς “Μυδοὺς Φρύγας προσ- 

αγορεύουσιν χτξ. Ῥεγάίπογο Βαρὺ γἱἀοηίας δὰ Φρύγες. Οἷτγ. 8υ- 

ρῬτᾶ Ρ. 600 οἱ δὰ ἰγ. 271. 

441 ῬΙυῖ. Ουδοβί. ατ. Χ Ρ. 2924 τέ τὸ φυξέμηλον; τῶν μι- 

χρῶν ἐστι καὶ χαμαιζήλων φυτῶν, ὧν ἐπιόντα τοὺς βλαστοὺς τὰ 

βοσκήματα χολούει καὶ ἀδικεῖ καὶ λυμαίνεταε τὴν αὔξησιν. ὅταν 

γοῦν ἀναδραμόντα μέγεϑος λάβῃ καὶ διαφύγῃ τὸ βλάπτεσϑαι ὑπὸ 

τῶν ἐπινεμομένων, φυξέμηλα καλεῖται. τὸ δὲ μαρτύριον Αἰσχύλος. 

Οἵτ. Ηρβυοῖ. φυξέμηλα (φυξήμηλα ὁ04.)" δένδρα τὰ διὰ ὕφος ἐχπε- 

φευγότα ἐσϑέεσϑα: ὑπὸ τῶν βοσκημάτων. 

448. 8610]. ΑΡΟ]]. ΒΒ. 1 418 χαλέχρητον" τὸν ἄκρατον, τὸν 

“-- Ἁ ᾿ » - ὯΝ Ἁ Ὺ ᾿ ; 

χαλῶντα τὰς φρένας. ᾿Αϑηναῖοι δὲ τὸν ἄκρατον χάλιν λέγουσν. 
’ 

Αἰσχύλος δὲ καὶ τὰς βάχχας χαλιμίας φησὶ λέγεσϑαι (χαλιμάδας, 

φασέ, λέγει ἘΘΥΙΤΠΔΠΠ). Οἰγ. Εἰγπι. Μ. γ. 806, 10 καὶ τὰς βάχχας 

χαλιμάδας ἔλεγον, τὰς χαλωμένας πρὸς συνουσώαν, Ηδβυοῖ. χαλε- 

μάδες - ἀναίσχυντοι χαὶ ϑρασεῖαι, ϑυϊά. χαλέμα (χαλιμάς Τουρ) ἣ 

πόρνη, ἀπὸ τοῦ χαλᾶσϑαι τὸ σῶμα ἀπὸ (ὑπὸ Ναιοῖκ) μέϑης ἢ μανάας, 

Επδίαίη. Οᾶ. ν. 1471, 2 εἰ δὲ πρὸς τὰς τοιαύτας διάφοροέ τινες ἦσαν 

αἱ κατ᾽ Αἰσχύλον σπονδαὶ χαλέκρητοι (γ. ἔτ. 828), ζητητέον" τοιαῦται 

δὲ αἱ ἐπὶ Διονύσῳ κραϑεῖσαε" χάλις γάρ, φασίν, ὃ Διόνυσος" ἐξ ἔχείνου 

χαὶ ὁ ἄκρατος οἶνος. ὅϑεν καὶ χαλιμὰς γυνὴ κατὰ τοὺς πα- 

448 γαλειμάδες (ἰ. 6. Ἰαχίνοδί68) ἈΓῸ χαλιμάδες Ηοτγτηδπη. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

λ19 
χειμάώμυ να 

λ50 
χελιδονίζειν 

λ5] 
Φιλής (ψιλῇῆτος) 

Ἐταρτηθηΐα ἀυ1]ἃ οὐ βρυγῖᾶ. 

λδ2 

οὐ γρὴ λέοντος σχύμνον ἐν πόλει τρέφειν, 

ἣν δ᾽ ἐχιραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

λαιοὺς ἢ ὑπὸ μέϑης χαλωμένη τὸ σῶμα, ϑαρίοῃ. ἴῃ ΜΊΠΟΓ. ΜΈόϊ]. ἀ. 
Ηππ|. στ. Ρ. 414 γχαλιμάς" ἀπὸ τοῦ ἐχ μέϑης ἢ μανίας ἢ ἀκολασίας 
γχαλᾶσϑαι' γάλις δὲ καὶ ὃ ἄχρατος. Αἀ ΕΔοπο5 τοΐογαηί Ὑ ΘΙΟΚΘΓ οἱ 
ΗΔ} (ορα50. Υ͂ Ρ. 1854.), διὰ Βδοοίιὰβ βῖνθ Βαββϑᾶγὰβ Ηδυίυηῃρ. 

᾿ 449 ῬΟ]]. ΥἼΠ 61 τὸ μέντοι χειμερινὸν ἱμάτιον γεέμαστρον ἂν 

λέγοις, καὶ χλαῖναν δὲ παχεῖαν, ἣν χειμάμυναν μὲν Αἰσχύλος, Ὅμη- 
ρος (ξ 529) δὲ ἀλεξά Οἰγ. Ευβίαί. Οἀά. γν. 1167, 

48 παχεῖαν γλαῖναν.. ὁποία τις ἡ μὴ μόνον ἀλεξήνεμος λεγομένη, 

ἀλλὰ καὶ χειμάμυνα, ὡς ἐν ῥητορικῷ κεῖται λεξικῷ, ἨθδγΟΝ. γεε 
μάμυνα " ἣν Ὅμηρος ἀλεξάνεμον λέγει, Ἀποοά. ΒΔΟΙΠη. γ0]. 1 Ρ. 4185, 

δ γειμάμυνα: παρὰ Σοφοκλεῖ, ἣ παρ᾽ Ῥμήρῳ ἀλεξάνεμος. 

450 8601. ΑΥβίορι. Αν. 1680 καὶ Αϊσχύλος τὸ βαρβαρέζειν 

χελιδονέζειν φησί. Ἐυΐαθ56. ΑΘΒΘΕΥ]Β ΠΟῺ ἶρ50 ὙΈ6γΡ0Ὸ χελιδονέζεεν 

55 οδί, 868 ἢ] ηἰδὶ Αρ. 1084 γελιδόνος δέκην ἀγνῶτα φωνὴν 

βάρβαρον χεχτημένη αἰχΙί. 

451 8010]. Ηοιη. Μ᾽ 9 περὶ δὲ τοῦ φιλῆτος παρ᾽ Μἰσχύλῳ καὶ 

τοῦ » Κουρῆτές τ᾿ ἐμάχοντοκς (] 529) καὶ τοῦ χριτής ἐν τοῖς περὲ 

ὀνομάτων ἀποδώσομεν τὸν λόγον. Ἐιδίαίῃ. 1]. Ρ. 615, 10 τὸ φιλής 

φιλῆτος παρ᾽ Αἰσχύλῳ. Οἷν. ΟἸοογοῦ. πῃ ΤΠροά. Ρ. ὅδ, 4 σεση- 

μείωται τὸ Κουρής Κουρῆτος .. καὶ τὸ φελής φιλῆτος. 

452 Ατἰβίοριι. Βδπ. 1481 ΑΘβοθυ]απὶ ἀϊοθηίθμι ἴδοϊς: οὐ χρὴ 

ον τρέφειν, μάλιστα μὲν λέοντα μὴ ἐν πόλεε τρέφειν, ἢν δ᾽ .. ὑπη- 
42 



ΑΕΒΟΗΥ,Ι 

λ59 

χαλῶς τεϑνάναι χάλλιον ἂν μᾶλλον ἢ σεσῶσϑαι 

λδ 
» δ΄. »] ’ 

Οὐ ΧΕΙ ἀχταίνω 

λδῦ 

Ζομοῦ. 5, 85 Σαρδάνιος γέλως" Αἰσχύλος ἐν τοῖς περὲ παροι- 

μιῶν περὶ τούτου φησὶν οὕτως" οὗ τὴν Σαρδὼ χατοιχοῦντες, Καρ- 

γχηδονέων ὄντες ἄποιχοι, τοὺς ὑπὲρ τὰ ἑβδομήνοντα ἔτη γεγονότας 

τῷ Κρόνῳ ἔϑυον χτξ. Τιοσῦπι ᾿ΔΟΙΠΟΒῈΠῚ 6886 510 ἴθγθ ΒΡ ΔΌΠΙ: 

ρετεῖν. ΑἸ ΕΓ γϑγϑιβ ἃθθϑὶ ἃ Υθῃ. οὐ ὑγῖθι5 8115 ΠΠ0Γ15. ΤΎΘΒ γθὺ- 

5815 αἴογιπίὶ πίῃ. Ῥαὶ. Χ 110 (οὐπὶ Ἰοπιπιαΐθ Αἰσχύλου) οἱ ϑυ14 85 

γ. οὐ χρή οἷ σχύμνος, γοΥβαπι ΡΥ πὶ ΜΔΟΔΥ8 ΥἹ Τ1, ὙΘΓΒῈΠΊ ἃ]- 

ἐογαμα οἱ ἰογέϊαα ΡΙαΐ. ΑΙο. 16. Ὑογϑαπι ῥαϊπιὰπὶ ἀ 6] ον ΠΙπάοτί, 

τοοϊϊαβ αἰΐοσυμπα ΠΗ γοββίαβ. Εἰχ ἱγασοθαϊα δία ΑΘΒΟΙΥἹ ΡῬΥΪΠΊᾺΠῚ 

ΥΘΥΒΌΠΙ ΒΡ. πιὶ 6556 ἰπἀϊοα ἀδίακον ΜΙβο. ". 5040, οχ δηῃδιαι- 

Βὰ5 Ρῥυϊπηαπὶ οἱ ἰου απ ΗΘΡΠΔΠη (ΟρΡα50. ΠΠ Ρ. 88254. οἱ ΥΠΙ 

ν-. 1355844.).. ῬΥΪαΠῚ γϑῦϑαπὶ ἀθ Αβίγδηδοίθ αἰοί πὶ 6886 5115}]- 

οαἴὰγ Ὕ ΘΙΟ κου (Ζοιίβοιγ. ἢ. ΑἸζου 5). 1881 Ρ. 1211544.) Γαΐα5 

ΑΘβοθγ απ ᾿ἰλέου πέρσιν (οἷν. Ατἰϑίοί. Ῥοοῖ. ὁ. 28 ἢπ.) 50ΓΓΡ51556. 

Αἱ εἴτ. Ηδυπδηῃ οραβο. Υ11 Ρ. 367564. οἵ ΥΠ| Ρ. 129 564. 

458 ΤΠοπ.. Μασ. Ρ. 288, 8 οὐ λογογράφων τὸ λέγειν »μᾶλλον 

πλουσιώτεροςε καὶ νμᾶλλον ἀνδρειότεροςε .. ποιηταὶ δὲ ὥσπερ καὶ 

ἕτερ᾽ ἄττα χαινοτομοῦσι, καὶ τοῦτο ἔστιν ὅτε ποιοῦσιν. Δἰσχύλος 

ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ θήβαις νκαλῶς.. σεσῶσϑαι«α. ἘΣΧΟΙαΐ556. α86- 

ἄδιι νἱἀθηΐυγ: Αἰσχύλος ἐν τ. “Ε. ἐ. θήβαις »μᾶλλον ἐνδικώτεροςκ« 

(γ. 660) καὶ... »νχαλῶς .. σεσῶσϑαικ. Οἷγ. οὔϊδπι ἴγσ. 401. 

454 Ῥῆγγπ. ΒΟΚΙ.. Ρ. 28, 12 ἀχταινῶσαι. . Αἰσχύλος νοὐκέτ᾽ 

ἀκταίνως φησὶ βαρυτόνως, οἷον οὔχέτε ὀρϑοῦν δύναμαι ἐμαυτήν. 

Βεβρίοὶ Επὺπὶι. 86 ὡς μήτε σωχεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν τποπευῖΐ 

Βυδηκοη. Οἷγ. Εΐγηι. Μ. γμ. δ4, 817 (Εἴψγην. αυά. νΡ. 80, 16, Εἴγπι. 

ΘοΙὉ. Ρ. 141} ΘαϊΞῖ.) ἀχταένειν: τὸ μετεωρέζεσϑαι καὶ ἐπαέρεσϑαι 

χαὶ γαυριᾶν.. ἀφ᾽ οὗ νἀκταένωε τὸ χκουφίζω παρὰ Αἰσχύλῳ καὶ 

»ἀχταῖνον μένος« τὸ ἀνάγον καὶ δυνάμενον ἀνορϑοῦν. Ἐἰὶαπὶ γο θᾶ 

ἀχταῖνον μένος ΑΘΒΟΏΥ 6586 Ορὶπαΐαν ϑομ 2. 

ΕΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ. 659 

Σαρδάνιος γέλως - ζμέμνηται ταύτης) Αἰσχύλος ἐν τοῖς ( Αἰγυπτίοις 

γ6 1] Φρυξί, Δήμων δὲ ἐν τοῖς) περὶ παροιμεῶν ϑυβρίοδίαΓ Ο σγυβῖυϑ 

ΑΠᾶ]. στὶς. δᾶ Ῥαγοοιίορυ. ασ. Ρ. 148, υὐ Σαρδάνιος γέλως ἴῃ 

ἔγαρτηθη 8 ΑΘΒΟΔΥ ΘΟΙ]ΟΟδΥῚ ἀθὈθδί, Πἰϑὶ ΠΟΙΊΘη ΑΘΒΟΏΥ Ρὑτὸ 80- 

ΡὮΏΟΟΪΘ ροβίϊαπι 51. Οἷν. 5001. Ῥ]αί. Ρ. 926 ἃ 81 Σαρδάνιος γέ- 

λως .. ὁμοίως καὶ Σοφοκλῆς ἐν Δαιδάλῳ. Ἠος νϑτὰπὶ νυἱάθίαγ. 

λδ0 

δράσαντι γάρ τοι καὶ παϑεῖν ὀφείλεται. 

λδ1 

Φ0Π0]. Επτ. ῬΠοοη. 115 Ἡσίοδός (ΤΊ Θορ. 811) φησιν ἀδελφὴν 

“Ἡλίου τὴν Σελήνην .. Αἰσχύλος δὲ καὶ οἱ φυσικώτεροι ϑυγατέρα, 

παρόσον [ἐκ] τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς μεταλαμβάνει. ἀμέλει καὶ πρὸς 

τὰς ἡλιακὰς ἀποστάσεις μεταμορφοῦται ἣ σελήνη. Ῥτὸ 4ἰσχύλος 

ΡγοΔὈΠογ Εὐριπέδης 5οΥἾ ̓ν Νϑιοὶς ΟΟ]]δ015 οἷβ αυδθ Βδάμδπὶ ἴῃ 

Τρ. Τ.΄ ργαϑῖ. ρ. 14544. ἀϊββογαϊ ἀθ ΕΓ. Ῥμορῃ. 115. υδὶ ϑύγα- 

τερ ἀελίου Σελαναία ἴῃ ϑύγατερ ἅ “Ματοῦς Σελαναία οτποπάαδί Βαᾶ- 

ΒΟ ἄποο Ναυοκ. Οἷν. οἴϊαπι ΜΉΗδαρί Ηθτγπηι. 1 Ρ. 26. 

Ἀδ8 

Ευδίαί. Οραδο. ρ. 865, 28 ἐν μετοπώρῳ γὰρ οὐ μόνον και- 

νὸν ἐάν, ὡς ἣ παροιμέα, ἄνϑος ἀναφυῇ, ἀλλὰ καὶ ἐὰν χατ᾽ Αἰσχύ- 

λον ἀρτίδροπος ὀπώρα νεάζουσα τρυγηϑῇ. ὕὌπυπι γοολθα]υπι ἀρτέ 

456 ϑίου. Εδ]. 1, 8, 24 Δἰσχύλου- νδράσαντι γάρ τοι (τι 

οο. Αὐρ.) -. ὀφεέλεταιςκ, ΤΠΘΟΡΙΙ] 5 δ Αὑὸ]. 5, 8 δ΄ τ". 

Αἰσχύλος ἔφη »δράσαντι γάρ τοι... ὀφείλεταιε. Θυΐδα 511}}}}ΠΠ}πηὰπὶ οϑί 

ΘΟΡΒΟΟΙ 5 ἐγαριηθηΐαπι 209 τὸν δρῶντα γάρ τι καὶ παϑεῖν ὀφείλε- 

ται, ΠΟΙΊΘΠ ΑΘΒΟΌΥἹ ΟΥΓΟΥὶ ἀθθοΥ] Ρυΐαί Νυοῖκ οὖ γϑῦθα ΑΘΒΟΒΥΪΙ 

(Οο. 81254.) δράσαντι παϑεῖν, τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ ἴῃ ϑί00. 

ΑΠΐμο]. ἱπίογοϊϊββθ βαβρίοαϊαβ οδὺ Μϑομπὺ ῬΏΪ]Ο]. ΧΥ͂Ι Ρ. 162. 

σἴν. 960]. Ῥιπᾶ. Νϑηι. 4, ὅ1 παρὰ τοῦτο ὃ τραγικός »τὸν δρῶντα 

πού τι καὶ παϑεῖν ὀφεέλεταια, Αττίδῃ. Εχρ. ΑἸοχ. ΥἹ 18, ὅ χαΐ τι 

καὶ ἰαμβεῖον ἐπειπεῖν" τὸν δὲ νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου, ὅτι τῷ τι 

δρῶντι καὶ παϑεῖν ἐστιν ὀφειλόμενον. 



654 ΑΕΒΟΗΥΠῚ 

δροπος ᾿ΑΘΒΟΏΥ ΘΠ 6856 6Χ ϑερί. 820 βυπιρίιπι, ἱπαϊοανὴ ϑοῃποὶ- 

ἀρνί ῬΆΪ]ο]. νοὶ]. Υ ῥ. 869, ρίυτα ἱπάθ ἰῃ ἤσπο δορί. ἔθ]46 Ἰοσαπι 

σοηΐοεγοπάδβ 6586 ΥὙ0].ὄ 1 ἡ. 144 δὰ ϑορί. 822 τῃηόηυϊ. ῬΓΟΥΘΓΌΪῈΠὶ 

ἄνϑος ἐν μετοπώρῳ τηρποταὶ Εἰ ϑίαίἢ. ΟΡα86. Ρ. 808, 68. 

μάντις 

μυχϑίζειν 

03 
Ἁ μ ΄ 5 ; 

φυγὰς ἔχοντες χυμάτων ἐν ἀγχάλαις 

λ03 
Κύπρου Πάφου τ᾽ ἔχουσα πώντα χλῆρον 

, 459 800]. Ηοπι. 7᾽ 88 ἠεροφοῖτις .. οἷον ἐρεβοφοῖτις. ἔνιοι 
Ν " δυν. ὦ Ὰ Δλκ᾽ εὐ ν", ᾿ " ). ’ 

δὲ ἐροπῶτις παρὰ τὸ Αϊσχύλειον, παρὰ τὸ εἰς ἔριν νεύειν. ϑογ!ρίαπι 
. . »): ᾷ 4 - ἃ " ΄ 

οἰΐπῃ ἤαϊβ56: ἔνιοε δὲ εἰαροπῶτις παρὰ τὸ Αἰσχύλειον (Επη,. 264)" 
"7 μι Ὁ Ὁ ᾽ 5 Ἁ - φ - ᾿ κι . ΄ ; 

ἀλλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν ἐρυϑρὸν ἐκ μελέων πέ- 
ν᾽ ͵ λ... νὰ -" ’ ’ Ι ᾿ ᾽ . 

λανον' ἀπὸ δὲ σοῦ φεροίμαν βοσχὰν πώματος δυσπότου, οοπίθοϊξ 

Βεῖρκ. Αα Ηομιοσιπὶ (7 87) ρουϊηογο Ἠδβυομὶ σ᾽οββα5 εἰαροπότης 

ἠεροπότης ἰαροπύτης τηοηυϊὶ Μ ΟΝ. 

4600 Εἰπκίαϊη. 11. Ρ. 48, 381 χαὶ Μίἰσχύλος δέ που, φασέ, τὸν 

ἰατρὸν μάντιν ὀνομάζει. ἘΠ: αι απ ἐχτρόμαντιν γο] 5586, αὐοά 

βδορίαβ δρυιὰ Αθβοῦν πὶ οσουγγὶξ, ΡγΟὈΔὈΙΠ ον σοηϊθοὶς Νθοκ. 

4601 Ευκίαϊ. 11. Ρ». 440. 25 (Οἀ. Ρ. 1966, 49) τὸ μυχϑίζειν 
ἕω ᾿ “ω ᾿ ᾿ "  "» " »νν . . ᾿ Ἁ » 

παρά τε Αἰσχύλῳ καὶ ἄλλοις. Βοβρίοὶ νἱἀθίαν Ῥτοπι. 169 σὺ δ᾽ αὖ 

χέχραγας χἀναμυχϑίζῃ. 
) 

462 Ατ᾽βίορῃ. βδη. 104 τὴν πόλιν καὶ ταῦτ ἔχοντες χυμά- 
ω νς ) " Ψ»Ὰ " "Ὁ , “ " , » “ὶὺ 

των ἐν ἀγχάλαις, 5080]. δέίδυμός φῆσι παρὰ τῷ Αἰσχύλῳ" ἐστι δὲ 
ν ἴῃ, ’ Ν »᾿ , Ἷ ᾿ 

ὄντως παρὰ Αρχιλόχῳ »φυχὰς .. ἀγχάλαιςκ«. 

468 ϑίγαν. Υ1Π ῥ. 841 (Εἰπβίαδς. 1]. Ρ. 805, 84) ποιητικῷ δέ 

τινε σχήματι συγχαταλέγειν τὸ μέρος τῷ ὅλῳ φασὶ τὸν Ὅμηρον... 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

.108 
χώριζε ϑνητῶν τὴν ϑεὸν χαὶ μὴ δόχει 

ὅμοιον ἑαυτῷ σάρχινον χαϑεστάναι. 

οὐχ οἶσϑα δ᾽ αὐτόν" ποτὲ μὲν ὡς πὺρ φαίνεται 

ἄπλατος ὁρμῇ, ποτὲ δ᾽ ὕδωρ, ποτὲ γνόφος" 

χαὶ ϑηρσὶν αὑτὸς γίνεται παρεμφερής, 

ἀνέμῳ νεφέλῃ τε χἀστραπῇ, βροντῇ, βροχῇ: 

ὑπηρετεῖ δ᾽ αὐτῷ ϑάλασσα χαὶ πέτραι 

χαὶ πᾶσα πηγὴ γχὕδατος συστήματα" 

τρέμει δ᾽ ὄρη χαὶ γαῖα χαὶ πελώριος 

βυϑὸς ϑαλάσσης κὠρέων ὕφος μέγα, 

ὅταν ἐπιβλέψῃ γοργὸν ὄμμα δεσπότου. 

πάντα δύναται γάρ. δόξα δ᾽ ὑφίστου ϑεοῦ. 

Ἀθῦ 
μενοινᾷ 

καὶ ᾿Αλκμὰν δέ νΚύπρον ἱμερτὰν λιποῖσα καὶ Πάφον περιρρύτανε 

καὶ Αἰσχύλος »Κύπρου .. κλῆρονε. Αἰσχύλος οΧ ᾿Δρχέλοχος ὁοΥ- 

ταρίαπι 6556 ΘΟΙΙΡΓΟΌΑΥΪΐ Μεοίΐποκο γἱπά. ϑίγαῦ. ρ. 108. Αα ΑΟΒΟΙΥΙ 

θαλαμοποιούς, ᾳυᾶπι θαλαμηπόλους γοθϑῖ, γοΐοσὶ Ηδγίπηρ. 

464 6Ιοπι. ΑἸοχ. ϑίτοιῃι. Υ ρ. 12715ᾳ. (ἔυβθρ. Ρ. ΗΕ. ΧΙΠ 

ν. 689 Β)ὴ Αἰσχύλος μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ πα- 

ρατιϑέμενος οὐχ ὀκνεῖ καὶ ὕφιστον αὐτὸν ἀγορεύειν διὰ τούτων" 

»χώριζε... ὅμοιον ἑαυτῷ (ὅμοιον σαυτῷ γ6] σαυτῷ ὅμοιον 8.) .. 

οἶσϑα δ᾽ (οἶσϑά γ᾽ νεὶ οἶσϑας Ἐι5.) . . ποτὲ δὲ (ποτὲ Ε5.) γνό- 

φος .. καὶ ἀστραπῇ (κἀστραπῇ Ἐϊι8.) . . χαὲ ὕδατος .. καὶ ὀρέων 

᾿ς ἐπὰν ἐπιβλέφῃ .. δυνατὴ γὰρ δόξα ὑφίστου ϑεοῦςκ. Ἐϊοβάθπι 

γϑύββ ΑΘβοιν]ο ἰτἱθαϊν Φαβίϊπιβ ΜΑΡΣ 46 πο Ια ὁ. 2 Ρ. 180 

»χώριζε.. ὅμοιον σαυτῷ (γ6] ἑαυτῷ) -. οἶσϑας (γ6ὶ οἶσϑα δ᾽ .. καὶ 

ὀρέων (γ6] κὠρέων) .. δύναται γάρ, δόξα δὲ... ϑεοῦς. 6 15 

γουβίθα5 4005 ἃ [α]Β8 10 ΘΟΠΡΟΒΙ[Ο5 6556 πομπογαπηΐ ατοίυβ, ῬΔΌΥ, 

Ηδδίι, νἱάθ Βοθοκι. ἀθ ατσ. ἱγᾶρ. Ῥυΐπο. Ρ. 160 864. 

465 60]. Ηομῃ. ν 381 οχ οοά. ὕοῃ. 618 (Μὴ οἀϊΐζαπι δῦ 

ΑἸμιάν οι ἴῃ ρτόρτ. υπἷν. Βορϊοπιοηΐ. 1871 μενοινᾷ" φροντίζει, με- 

4640. 2 ὅμοια σαυτῷ Δογίπ. Υ͂. ὁ νέφει Οτοίυϑ. 
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00 
αἰῶ 

Ἀθὴ 
λαβὼν ἀριστόνιχον ἐν μάγῃ χράτος 

λ08 
ἐμπεδὴς γαμόρος μάρφεν ᾿Αίδης 

109 
ἔνοργιν λαόν 

1170 
Τιρύνϑιον πλίνϑευμα, Κυχλώπων 

ριμνᾷ, προϑυμεῖται, καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ ὀρέγεται. Ῥτο Αἰσχύλῳ 
ΒΟΥ θοπἀυ πὶ 6558 Σοφοκλεῖ τοϑρίοίααθ Αἱ. 841 οοπίθοϊς ΑἸ] ἢ 

Ν, Μυ5. δ οη. ΧΙ. (1887) ". 478. 

4600 Αποοᾶ. ΒΕΚΙ. Ρ. 868, 17 αἀῶ τὸν αἰῶνα κατὰ ἀποκοπὴν 
Αἰσχύλος εἶπεν. Βοκδυαϊ αὐῶ ργὸ αἰῶνα Οδο. 849 ΗΤ, ΑὮΓΘΗ5. 

4601 Αἴποη. Χ Ρ. 451 Β τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶν καὶ τὸ ῥήματα λέ- 
γειν ἀνθρώπων ὀνόμασιν ὕμοια, οἷον νλαβὼν... χράτος«. ΑΘΒΟἢγΥ- 
Ἰθαπη ΘΟΙΟΥΘπῚ ἃρηουϊ ΝΆΌΟΚ. 

4608 Ηδβγοῖ. ἐμπεδὴς γάμορος μάρφεν ᾿Δέδης" ἔμπεδον ἔλεγον 
τὸν Ἅιδην ὡς Ἱππῶναξ. ἀντίον τοῦ οὖν ἐμπέδου γϑόνιος. οἵ δὲ 
οὕτως" ὁ Ἅιδης ἐπιμελής ἐστι γάμορος καὶ ἀσφαλής, οὐκ ἀμελῶν 

οὐδενός, ἀλλ᾽ εἰς τὴν γῆν λαμβάνων τὴν μερέδα, οἷον τὴν γὴν μερει- 
ζόμενος. ΑΘΒΟΙγ]οὰ νοῦῦα ἐμπέδας σε γάμορος μάρφειεν “Διδης 

ΔΡΏΟΒΟΘΓΟ 510] υἱβιιβ δὲ Βυσσθβ ἰῃ ΑΘ560}. ϑ.ρρ]. Ρ. 198. 

4609 ΗδβγυοΝ. ἐνόρχην λαόν" τὸν ἐπὶ ἥβης" ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ὀρ- 

χηδόν (ὀρχέδιον ο04.). ὝὙογθὰ ἐνόχην (ἔνορχιν Νιοκ) λαόν νεογϑβαὶ 
Ροβὲ δορί. 11 δη15580 ἰγἰθαϊ ΜΟΙ. 

410 Ηδβγοῖ. Τιρύνϑιον πλίϑευμα (πλϑεμα ο04.}" ἀντὲ τοῦ 

[τὸ] τεῖχος. ὑπὸ δὲ Κυκλώπων κατεσχεύαστο. Ἠδδγοι. Κυκλώπων 
ἕδος" ἐπειδὴ Κύκλωπες ἐτείχισαν τὰς Ἠωυκήνας. ΟἸοβ585 οοηῃϊαηχίξ 

Μείμοκο Α18]. ΑἸθχ. Ρ. 51. Αθβοῦυ θιβ 6856 Υἱἀθί  γ γβιιβ ΝΌΟΚΙΟ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

Ν , ᾿ κ - γ᾿» ’ 

δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλχέμῳ σϑένει 

πηδᾶν ἐπ᾿ ἀνδρῶν σώμαϑ᾽, ὡς πλησϑῇ φόνου. 

ἄνδρας δ᾽ ὁπλίτας πολέμιον ταρβεῖν δόρυ. 

5} »}»ν» , - 
ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔνυπνον φάντασμα φοβῇ 

γϑονίας δ᾽ ᾿Εχάτης χῶμον ἐδέξω 

οὐ γώρ με Νὺξ ἔτιχτε δεσπότην λύρας, 
»] ΄ 3  Ψ Γ Ῥ ῳῃ 3 ’ 

οὗ μάντιν οὐδ᾽ ἰατρόν, ἀλλ᾽ εὐνάτορα 

φυγαῖς 

ὁ Ζεὺς χατεῖδε γρόνιος εἰς τὰς διφϑέρας. 

411 [πλιοϊδη. Μυβοδθ 6π6. 11 γν0]. ὃ Ρ. 89 ἡ μὲν γὰρ τραγῳ- 

δία καὶ σὺν μεγάλῳ ἐπαίνῳ μέμνηται τῆς μυίας ὡς ἐν τούτοις »δει- 

νόν.. δόρυ«. ΑΘΒΟΏΎ]Ο ἰτϊθυϊ Π08 γϑῦβι5 Βορκ Μυβ. ἈΠ6π. 85 

Ρ. 260, ἰθηιθγ αὐ νἱἀθίυγ. 

412 ῬΙ]αΐ. 46 Ξιροῦβί. 6. 8 ρ. 166Α σπαϑῶσιν εἰς ἀγύρτας καὶ 

γόητας ἀνϑρώπους ἐμπεσόντες λέγοντας »ἀλλ᾽ .. ἐδέξωε, τὴν περι- 

μάκτριαν χάλει γραῦν. ΑΘΒΟΘΠΥ]Ὸ νἱπάϊοαί Ἰοουπὶ ῬΟΓΒΟῸῚ ἴῃ ΕἼΓ. 

Ογ. 401. 

418 ΡΙαί. ΑἸηδίογ. ὁ. 15 Ρ. 176588Β ἔστι δέ τις ἐκεῖ κομιστὴρ 

ἐνθένδε καὶ ἀρωγὸς ἐν τέλει γενομένων (απᾶ6 Ἰοοιπὶ ΑΘΒΟΒΥ] ἔστιν 

δέ τις | ἐκεῖ χομιστὴρ κἀπαρωγὸς ἐν τέλει οἴβοϊξ ἨδγΔηΠ) κατευ- 

ναστὴς καὶ φυχοπομπός, ὥσπερ ὁ Ὕπνος (5816 ὑγῸ ὥσπερ οὗτος 

ΜΗδΔυρθ)- »οὐ.. ἀλλὰ ϑνητὸν ἅμα φυχαῖςε. Ἠοο ἐγαρτηθηΐαπι Πᾶ- 

Ὀἰζαπη ΑΘΒΟ γ]θᾶ6 οὐαί οηἶβ ΡΓὰθ 86 ἴδσί. 

414. 60]. Ηομῃ. 4 116 χαὶ παροιμέα νΖεὺς .. διφϑέραςε. 

Αϑἴογαηξ οἰἶαπι Ζοπον. ΙΥ̓ 11, ατοσ. ΟὙρι. οοα. 1,614. 2, 19 οοά. 

413 ἀλλ᾽ εὐνήτορα (ἀρ οραΐ εὐνάτορα) ὑγὸ ἀλλὰ ϑνητὸν ἅμα ὅδ8- 

ο005 (ἀλλ᾽ ἡγήτορα ὙΑΙΟΚοπδοΥ, ἀλλ᾽ ὀνήτορα ΒοΙΡΊΩ. 

474 ὁ Ζεὺς ρτοὸ Ζεὺς ΑΙ ΟΚΘΏΔΟΥ. 



ΑΒΒΟΗΥΠΙ 

᾿ ν ΑἹ 

δρᾷ Δίχη σ᾽ ἄναυδος οὐγ ὁρωμένη 
β΄ ή ς δ ᾳᾷ ͵ μξ ͵ 

σ 

εὕὔδοντα χαὶ στείχοντα χαὶ χαϑήμενον᾽ 

δ᾽ ὀπαδεῖ δόχμιον, ἄλλοϑ᾽ ὕστερον. 

Ἀγ0 
- , ΄ ξ ΄ » ᾿ - ( 

πώντων τύραννος ἢ τὐχὴ ἔστε τῶν δεῶν, 
" ΝἪ φ45"59 »] ’ ’ ,ὔὕ 

τὰ ὁ ἀλά ὀνόματα ταυτα πρόσχειτας ματὴν" 

μόνη διοιχεῖ γοῦν ἅπανϑ᾽ ἡ βούλεται. 

Μοβᾳ. 83, 58, Πἰοσοηίδηυβ 4, 9δἃ (»Ζεὺς.. . χρόνιος ἐπὶ διφρϑέρας 4). 

ΑΘΒΟΏΥ]Ο σογϑαπὶ ὑγ θαϊῦ ΥΔΙΟΚΘΠΔΟΥ Ὠ]δΐγ. Ρ. 185, ἰγαρορθαϊδο δϑὶυ- 

ἀϊοαὶ Βουπημαγάν Θτίθοι. Γι ογαίατρ. γ0]. 1 Ρ. 464 οἀ. ἰογί. 

415 ϑἴο". Ἐ6]. 1 8. 28 οἱ ΤῇΘΟΡΙ. δὰ Αὐΐο]. 2, 87 ρΡ. 1718 

»ὁρᾷς δίκην ἄναυδον (ἰϊὰ ΤΉΘΟΡΙ]. οὐ ϑίοθ οὶ ῬΡ 566. τη., ἄναβδον 

Ρ ρῥγ. πι., ἄνανδον Ἐ) οὐχ ὁρωμένην εὕδοντι καὶ στεέχοντι καὶ χκα- 

ϑημένῳ (στίχοντι χαϑημένῳ ΤὨΘΟΡΙ].)" ἑξῆς δ᾽ ὀπηδεῖ (ξξῆς ὁπά- 

ζει ΤΠΘΟΡ.) δόχμιον (δόγμιον ΤΏΘΟΡΙ].), ἄλλο δ᾽ (δὲ ΤΠΘΟΡΒΙ].) 

ἥστερονε. ΗΪ νογϑιι5 Αθβοιγ οὶ φαομᾶδπι ρΡυϊαθαηίαν, ααἷὰ οἱ ἃρυά 

ΘΙΟθαΘαπι οὰπὶ οοϊοσα 29 ἰγασπιθηΐο 22, οὑπὶ 40 ΠΟ ΟΠ ΔΟΓΘΗΐ, 

οἶπθ Ἰοιητμηδῖθ βαθίθοι βαπὶ οἱ δρυὰ ΤΘΟρΡ Βα πὶ., α16 ΠῚ ΠΙΠΙΪΓΕΠῚ 

βοάθπι ἢουϊ]οσίο, ἴῃ απο Ἰοπιπιαΐα θοϊοσάγιπι 28 οἱ 29 ἱπίθυο ἀἸββθηΐ, 

ἀπ 6556 πιοποὲ ΤΥ ΔΟββηαΐ. Οοτίθ θοϊορα 29 σομ οὶ δου ϊα8, 

ΠΟῚ ΑΘΒΟΉΥ οϑί. 

416 ϑῖο". Εἰ]. 1 6. 16 Ρ. 87, ὅ νπάντων .. μόνη διοικεῖν οὖν 

ἅπαντα βούλεταικ. ΑΘΒΟΏΥ]Ο 05 γοῦϑιι5 ὑπαὶ ΑΝ ΔΟ 5 πηι ἢ ἰθη}- 

πηδίθ αἰσχύλου, ᾳυοᾶ φοορὰθ 12 οὁχ ΕΌΓΙΡΙ 6 βυμπηρίδθ Ε' ἴῃ ΠΔΓ- 

σίπο (Εἰσχύλου, Εἰ τὰῦγ.), θοορᾶθ 18 (ἰγυῖοὶ ροθίδθ) ἱπ ἰθχία Ρ 

ΔΡΡοηΐϊϊ, μὰς ἰγταηβιαίο. Αἱ οἱ βϑηϊθηζία οὖ θἱοουϊο ἃῸ ΑΘΒΟΏΥ]Ο 

ΔΌΒΟΥΤΘΓΘ νἱα  [ΌΓ. 

) 

415, 1534. ὁρᾷ Δίχη σ᾽ ἄναυδος οὐχ ὁρωμένη εὕδοντα καὶ στείχοντα 

χαὶ χαϑήμενον ρτῸ ὁρᾷς Δίχην ἄναυδον οὐχ ὁρωμένην εὕδοντι χαὲ στεί- 

χοντι χαὶ χαϑημένῳ Ἠογπογάθη. --- 8. ὁπαδεὲ ὑγῸ ὀπηδεῖ Νδιοκ. «-- 

ἄλλοϑ᾽ γτὸ ἄλλο δ᾽ ΘτοϊίαβΒ. »Ααὶ ἀργαρία μᾶθὸ δαΐ οογτιρίδς [80Π0Γ. 

416,1 Εοτί. ἀνδρῶν τύραννος ἣ τύχῃ ᾿στὲ χαὶ ϑεῶν. --- 3 πάντα 

γ6] ροίϊυ5 γαῦρα μῖῸ ταῦτα ΘΟΙΏΡΕΓΖ, μοῦνα Νἄυοκ. -- 8 διοιχεῖ οἱ 

ἅπανϑ᾽ ἦ τὸ διοιχεῖν... ἅπαντα δογηβίοαϊ, γοῦν ΡΓῸ οὖν Νδιοκ. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. θ59 

ἈΠ 
Αἴμρη. ΧΙΠ ρῥ. 513 Β χαταλέξω δέ σοι. . ᾿Ιωνικήν τινα ῥῆσιν 

ἐχτείνας χατὰ τὸν Αἰσχύλου... περὶ ἑταιρῶν. Ῥοβί Αἰσχύλου βαρρ]εῖ 

Μεΐποκο Ἀγαμέμνονα ο]. Ασ. 820 ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα οἱ 901 μαχρὰν 
γὰρ ἐξέτεινας. 

»} μ᾽ - »Φ 52 ᾿ ) ΑΥΣ ,. - 

ἀνόρων ταῦ ἔστιν ἐνθίχων τε χαῤέ σόοφων, 

χἀν τοῖς χαχοῖσε μὴ τεϑυμῶσϑαι ϑευῖς. 

Ἀ19 
μητερ ἣ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 

με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

λ80 
ὡς οἰνοπλῆγες ζχαὴδ μεϑυστάδες γάμων Ξ ὦ 7 (ὦ β ες γάμ 

418 ΡΙυΐ. Οοη50]. 84 ΑΡο]]οη. 6. 29 Ρ. 116 χαὶ ὃ τραγικὸς 

Αἰσχύλος νἀνδρῶν γάρ ἐστιν ἐναρέτων τε χαὶ σοφῶν ἐν τοῖς χα- 

κοῖσι (καχέστοις) .. ϑεοῖς«κ. Αἱ ϑίοῦ. ἔοτγ. 108, 48 Μὐριπέδου" νἀάν- 

δρῶν τάδ᾽ ἐστιν ἐνδέκων... χἀν τοῖς δεινοῖσι (χἀν τοῖσι δεινοῖς 

ατοίϊι5).. ϑεοῖς. ΑΘβοῦγ]ο νἱηάϊοαὶ ὙΑ] θη. Ὀδίγ. Ρ. 280. Αἀ 

ΜγΓηϊάοηθ5 τοίου Εἰ Α Ὁ Αἤγθηβ, δὰ ΝΙΟΌΘη ΒυΓΠΊ ΘΙ βίθ 

419 Ατὶβίορῃ. Βδη. 8865ᾳ. Α]ΣΧ. δήμητερ . . μυστηρίων. 

Θ0801. Δήμητερ ἣ ϑρέψασα: παρόσον Ἐλευσένεος τῶν δήμων (οοά. 

γρη. τὸν δῆμον) ἦν ὁ Αἰσχύλος ἢ ὅτε ἐν τοῖς ᾿Ελευσινέοις ἐτελεῖτο 

τὰ δράματα τοῦ Αϊσχύλου (ἀθθεθαὶ 5ογίθογο ἢ ὅτε τὰ Ἐλευσίώνια 

ἐτετέλεστο). ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἔπος Αἰσχύλουι Αἀ ΕἸΘυΒ᾽ηΐ05 ἰ0- 

οαπὶ τοῖοι Βα ογ, δἴᾳαθο ΕὙΪΖβομθ Αοία 506. ΟΥ [1 Ρ. 161 ρΡυΐδΐ 

ΔὉ ᾿ΐ5 γρυϑίθαβ ΠΠ|8πὶ [ὰ Ὀ0]απὶ ἰηἰτἰὰπὶ ὁ 5586. οΟἸ]ΐο ἰηἰ 10 ΕΓΙΡΙ- 

ἀϊ5 ϑαρρ!ίουπι. Αἱ γοῦθὰ ἢ ὅτε... τοῦτο τὸ ἔπος Μίσχύλου ἃ ο}- 

υἰπηΐ5. ΠὈγῖβ, ιν. οὐ ὕἴϑη., δϑαῃηί. 

480 Ηδβυοι. μεϑυστάδες" ὡς οἰνοπλῆγες μεϑυστάδες γάμων, 

μεϑύουσαι καὶ εἰς γάμους συνιοῦσαε [οἷον] τὸ παρϑένους λέγεσϑαι 

ἀπέβαλον ἢ αἱ βαρυνϑεῖσαε ὑπὸ μέϑης οὐκέτι παρϑένοι ἦσαν. [η- 

βοτία χαὶ ραγίίουϊα {γἰπιθίγαπι τϑϑε ας ϑϑὶπιαβϑίαβ. ΓΒ ΠῚ ΘΧ 

ΑΘΒΟΌΥΙ Ιγουτρία τορϑῦδ Ἠρθγηᾶπη δίαθθ δὰ Δεανέσχους γοίοσί 



ΑΚΒΟΗΥΠῚ 

Ἀ8! 

νοτὶς προσαυρέζουσα γερσαίᾳ τρολγ͵ 

ΔΒ2 
» ᾽ "», 2, 

προσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα 

Ἀ83 

ἄσσουσα δ᾽ ἐξέλαμψεν ἀστραπῆς δίχην 

Ἀ8δ 

ϑογν. δὰ γογα. Ἀθη. Χ 1891 ἑαηιθηὴ ραξαηα ΘαΥ̓ΠΕΉ 6886 

υἱοίογίαε ΑοϑολμίιιΒ ἀοοεΐ, φιοα ἐαΐδ0 Αροίἰϑιὶ αἰσαΐζιηι 68, 

φωΐα πιαϊογωηι αὐϑνίθηπαάογιηι Ῥοΐθη8 681. Ηδοο νοσρὰ δὰ ϑ'ϑρί. 

622 ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχγάσας ῬοΥ ΠΟΤ Ρυΐαΐ Βουσκ, ἴου- 

8556 τοβριοἰαπίαῦ απδὸ βυηῦ Ασ. 6041 566. 

Ηατίαησ. Μ΄ ϑομπιάι ὡς Ἴων ρὑγὸ οἷον 5οΥρίαπι Ροϑί μεϑυστάδες 

οἷς ἰταηβίοτί : ὡς Ἴων" ναὲ δ᾽ οἰνοπλῆγες μεϑυστάδες γάμῳκε. 

481 Ηδβγοι. προσαυρίζουσα (προσαυρίζουσαι οοα.) χερσαίᾳ 

τρογῇ. ὑπὸ τῆς αὔρας ἣ νοτὶς προσπίπτουσα τῇ τρογῇ. δύνατα: 

δὲ οἷον χαταλαμβάνουσα" ἐπαυρεῖν γὰρ τὸ καταλαμβάνειν χαὶ ἐπι- 

τυγχάνειν. ΘἸοβ886 ποπηῖπθ νοτές Ῥγδθροβῖζο ὑγ πη ΓῈΠῚ οἴἶροϊί 88|- 

πιδϑῖαβ. ΑΘΒΟΙΥ]Θαπὶ γουβαπὶ ἃρηοβοῖΐ Ὀἰπαογῆϊιβ, 1ὰ ααοὰ ἰρ50 

γοΟΔΌ.}]0 τροχή τοίαϊαγὶ υἱάθίαγ. 

482 Ηδρβγοῖ. προσαιϑερέζουσα (προσαιϑρίζουσα ΑἸ οτ) πόμ- 

πίμὸον φλόγα᾽ πρὸς τὸν αἰϑέρα ποιοῦσα (πέμπουσα Νδυοκ), ὥστε 

ἄνω πέμπεσϑαι (φέρεσϑα: Νδιςκ) τὴν φλόγα. ΟἸοββδπι) γΘΥΌΙ5 πλέον 

καίουσα τῶν εἰρημένων Αφ. 318 5υθ5ιταϊν ὈΙΠάοΤί. 

488 Αοἰίδη. Υ͂. Η. ΧΠῚ 1 ὥσπερ ἀστὴρ διάττουσα ἐξέλαμπεν 

(Ἀταλάντη) ἀστραπῆς δέκην. Ιπ εἶ γοΓ 5. ὑτὶπιοίσαπη ᾷσσουσα ὃ ͵ 

ἐξέλαμφεν ἀστραπῆς δίκην ἀορτομομηάϊς Οοδθὶ. Εππὶ γθγβατῃ Ροϑί 

Αρ. 318 ἰηβογυαῖϊς Μεοίποκθ, ορὸ ἰῃ ἸοΟαΠὶ γὙΘυβα5 ἀρ. 820 Θ. 5008]. 

ΒΑΒΌΠΑΒΌΜ ἘΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

δῦ 
) -΄ -᾿ Ἂ » ΝΥ 

ὥργῆς ματαίας εἰσίν αἴτιοί ΛΟγοι. 

ἀδ8θ 

ΡΙ]αΐ. τϑῖρυῦ]. ΥἹΠ Ρ. δδ0] μετὰ τοῦτο τὸ τοῦ Δἰσχύλου 

λέγωμεν νἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει: τεταγμένονεκ. ϑροοίαὶ δορί. 488 
λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις πρὸς πύλαις εἰληχόταε. 

- 

δὴ 
ι Υ, ἊΝ "- 

τὸ μελαμβόριον δὲ χαταιγίζει 

πνεῦμα βίέαιων χαὶ φριχῶδες. 

488 

λέλῃϑεν οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὧν σὺ νουϑετεῖς, 
γνώμην δ᾽ ἔχοντά μ᾽ ἣ φύσις βιάζεται. 

485 ϑδίον. ον. 20. 18 Αἰσχύλου: νὀργῆς .. λόγοιε. Οτΐυμι 

οχ Ρτοηι. 394 ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι ἴαμα. ἐατροΐ οἰϊδπὶ 

ΘίΟΌΔΘῸΠΊ 801 0515856 Δρραγοί. 

481 ϑίγαν. ΙΥ̓͂ Ρ. 182 διαφερόντως δ᾽ εἰς τὸ πεδίον τοῦτο 

μελαμβόριον καταιγίζει πνεῦμα βίαιον καὶ φρικῶδες (νἱὰθ δά ἴγ. 

200). Θιυΐα ϑίγαθο Ππιοχ ὑϑῦϑιι8 ΡΙΌΠΙ. 50]. αἴδυί, οχ ἢἷβ8 ἅπο5 (Ἱ- 

τηθίγοβ δ ραγοάμππιὶ οἰυβάθπὶ θυ ]δθ γ6] οἰϊὰπὶ δὰ ἰρηοίὶ ροθίδθ 

[Ὀυ]δ τοίθγθηαοβ ογυὶϊΐ ΥΥ 5 Του οὶ Ν. Μυ5. Β θη. νο]. Υ1Π (1858) 

Ρ. 640. 

488 ΟἸδπι. ΑΙοχ. ϑίγομι. 11 ρ. 462 ὃ μὲν γὰρ Μάιος ἐκεῖνος 

κατὰ τὴν τραγῳδίαν φησίν νλέληϑε δέ με οὐδὲν τῶνδε ὧν (λέληϑε 

δέ μ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ Υ)Ἱ σὸ .. βιάξεταια. Υ. 2 51π6 ρΡοθίδθ ΠΟΙΠΙΪΠΘ 

αἴὔογαπὶ Ρ]αΐ. ἀθ νυἱγῖ. ποῦ. ὁ. 6 Ρ. 446Α εἱ δίοῦυ. ΕΠ]. 2, 7, 10 ἃ 

Ρ. 89,12. Εχ ΑΘΒΟΒΥ] 1,810 βαπιρίαπι ἢ απὸ Ἰοουπὶ Ρυΐϊαυαὶ αδίδ- 

Κοῦ Δάνοιβ. Μίβο. Χ ρ. 529, Ευγρὶαϊ5 ΟἸγυβῖρρο τϑοΐθ {γἰθαϊ 

γΔΙΟΚΟΏΔΟΥ Δί. Ρ. 21. 

488 Υ. 1 λέληϑεν οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὧν ὑτὸ ἀλέληδϑε δέ με οὐδὲν τῶνδε 

ὧν ϑγ!θυγα. 



ἈΑἘΒΟΗΥΙΙ 

Τεῦχρος δὲ τόξου γρώμενος φειδωλίᾳ 

ὑπὲρ τάφρου πηδῶντας ἔστησεν Φρύγας. 

{ΠΡΙΑΜΟ τοὺς εὐγενεῖς γὰρ χἀγαϑούς, ὦ παῖ, φιλεῖ 
Χ Ν - ἃ ἢ - 

Ἄρης ἐναέρειν" οἱ δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς 

φεύγοντες ἄτας ἐχτός εἰσι πημάτων" 
Ψ . , ἋΣ ν -“Ὕ "»» 

͵οἧς γὰρ οὐδὲν τῶν χαχῶν λωτίζεται. 

Εχ ΕἸΘρΊΙ8. 

491 

ΡΙαΐ. ᾳυδοδί. οοηγίν. 1 10, 8 Ρ. 6285 ]Πλαυχίας δὲ ὁ ῥήτωρ 

χαὶ τὸ δεξιὸν κέρας Α!αντέδαις τῆς ἐν Μαραϑῶν: παρατάξεως ἀπο- 

δοϑῆναι, ταῖς Αἰσχύλου εἰς τὴν μεϑορέαν ἐλεγείαις (τοῖς Αἰσχύλου 
λ. ν᾿ »,.»» ’ ’ “-»5 ’ ᾿ ΄ 

μετὰ τὴν ἐξορίαν ἐλεγείοις ΧΥΙΔηάοΓ, τοῖς Αἰσχύλου εἰς τὸ μεϑύ- 

489 Ττυρθο περὲ τρόπ. ἴῃ ΒΠοί. γο]. ΥΠΠ νῥ. 788 »7εῦχρος. 

Φρύγας«" εἴρηται γὰρ φειδωλέᾳ ἀντὲ τοῦ ἀχριβείᾳ. Οἴν. ατορ. ΟΟΓ. 

10. Ρ. 1601 οἱ Μοβοῖορ. Οραβο. Ρ. 76, ΟΒβοθγοῦ. ἴῃ Ἐμοί. γυο]. Υ1Π 

Ρ. 808 οἱ δποηγηι. ἰὉ. Ρ. 1117, 8. ΒοΡΒ00}15 ΤΘΌΟΓΟ δάβουρβὶς ΒΙοπι- 

ἢρ]ὰ, ἀθ Αθβοῦν Σαλαμενέαις οορίίανὶ Ηοτηδηη οραδο. ΥΠ] Ρ. 8178. 

Οὐ γοῦῦᾶ οχ πα ΠαΡΓαίΐοηθ, ΠΟ οχ Τϑυογὶ ΟΥΔΙΟΠΘ βιυπρίδ 

οἰηΐ, ΡγΟΌΔΌΙ 5 ἴογίαϑθθ Μυγἀοηϊθὰ5 νἱηαϊοδηΐαγ. ΥὙἱὰθ δὰ 

ἵγ, 880. 

490 ϑίον. ἤοτγ. 8. δ Σοφοχλέους Φρυγῶν" ντοὺς .. Ἄρης συν- 

αέρειν (55 5ΜΑ, ἐναῴρειν Β πιᾶῃ. 560.) .. ἐχτός εἰσι τῶν καχῶν᾽ 

Ἄρης .. λογέζεταικ. 860]. Ηοπι. Β 888 »Ἄρης γὰρ οὐδένα τῶν 

κακῶν ληέζεταια (ϑἰπ6 Ρορίδο οἱ ἴθ. ποπιῖπθ). 6 ϑόρ!!οο]6 διο- 

ἴογθ ροάριη πιοᾶο ογγαίαμη υἱάθίυγ αὑὸ ἴῃ 5610]. δὰ Ῥτοπι. 452. 

Οἰγ. Βουρκ Μυβ8. Βποη. ΧΧΧΥ͂ Ρ. 264. 

490 Υ͂. ῶ ἀναιρεῖν ὙΔΙΟΚΘΟΠΔΘΓ. --- Υ. 8 πημάτων ῬΓῸ τῶν χαχῶν 

Νδυοκ. --- λωτέζεται ὑτὸ ληέζεται γ6] ἀλογέζεται ΟἸΚΕΙ] οὐ Οοπίηρίοῃ. 

ΒΕΑΘΜΕΝΤΑ. 6063 

ρίον ἐλεγείοις ἨφΟΚΟΓ, ταῖς Αἰσχύλου εἰς τὴν Μαραϑωνίαν ἐλεγείαις 

ΒεΙρΚ) πιστούμενος, ἠγωνισμένου τὴν μάχην ἐχείνην ἐπιφανῶς. 

ἔν. Αββοι. ΥἹἱὲ. ἴῃ νο]. 1 ρ. 468 χατὰ δὲ ἐνέους ἐν τῷ εἰς τοὺς 

ἐν αραϑῶνι τεϑνηκότας ἐλεγείῳ ἡσσηϑεὶς Σιμωνίδῃ. Οἷτ. ὙΥ ΘΙΟΚΘΓ 

5301}. 144. 

92 
Τυρσηνῶν γενεάν, φαρμαχοποιὸν ἔϑνος 

Ἀ09 
βριϑὺς ὁπλιτοπάλας, δάϊος ἀντιπάλοις 

ἘΡΙστδητηδίδ. 

198 

χυανέῃη καὶ τούσδε μενέγχεας ὥλεσεν ἄνδρας 

μοῖρα, πολύρρηνον πατρίδα ῥυομένους. 

ξωὸν δὲ φϑιμένων πέλεται χλέος, οἵ ποτε γυίοις 
3, Ὁ ) ’ » ; ΄ 

τλήμονες ᾿θσσαέαν ἀμφιέσαντο χόνιν. 

492 ΤΠΗΘΟρΡγαβί. Η. Ρ]. Χ 15 χαὲ γὰρ Αἰσχύλος ἐν ταῖς ἐλε- 

γεέαις ὡς πολυφάρμακον λέγει τὴν Τυρρηνίαν, »Τυρρηνὸν .. ἔϑνοςε. 

ΡΙη. Η. Ν. 25. 11 μέ Αδροϊμιιβ ὁ υοιμιδέξεδίποῖε ἐπ ροείἶοα γεζογίατι 

Παϊξαπι πογϑαγώηι ροίοηίία ργοαάοτεί. 

498 ῬΙυΐ. 46 ἴοτί. Α16χ. 6. 1 Ρ. 384} χατὰ τὸν Αἰσχύλον »βρι- 

ϑὺς.. ἀντιπάλοιςκ. Ουδοβί. Οοηγίν. ΠΟ δ, 2 Ρ- 6404 διὸ χαὶ παρ᾽ 

Αἰσχύλῳ τις τῶν πολεμικῶν ὀνομάξεται υβριϑὺς ὁπλιτοπάλαςε. Ὗοτ- 

ΠῚ 5'π6 ροθίδθ ποπιῖπθ αἴογὶ ΡΙ αἱ. ἀθ ἴοσί. Βοπ. ὁ. 8 Ρ. 8118 

οἵ Οοπρ. Οἷο. οὐ Θοιηοβίῃ. ὁ. 2, Επβίδίμ. Π. Ρ. 618, 88 (βριϑὺς.. 

δάϊος ἀντιμάχοισινα)Π. Αἀ ορΙρΓαπηπ]αίδ τουοοδΐ ΥὙΘΓΒῸΠῚ ΡΓΌΡΙΘΓ 

ἀογίοδιῃ ἀϊα]οοίππι ΒΟΥΡΚ. 

494 Απίμοὶ. Ῥαὶ]. ΥἿ1 266 οοτγ. δαί! Αἰσχύλου, 4118 τηδῃ. 

3 

Ἰοηπηὰ εἰς ἑταῴους προμἀϑεσσαλῶν ((. 6. εἰς ἑτέρους προμάχους 

4 Τυρρηνῶν Βαυΐίίες, Τυρσηνόν ϑομποίάονίη, Τυρσηνῶν Βοτρκ 

ΡῖῸ Τυρρηνόν. 



ΑΕΒΟΗΥΠΙΙ ΒΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 

19 

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος ᾿᾿ϑηναῖον τόδε χεύϑε: 

μνῆμα χαταφϑέμενον πυροφόροιο [ἔλας " 

ἀλχὴν δ᾽ εὐδόχιμον Ἠαραϑώνιον ἄλσος ἂν εἴποι 

χαὶ βαϑυχαιτήεις δος ἐπιστάμενος. 

Θεσσαλῶν, ἢϑῖι ρΡτγδθοραϊὶ Σιμωνέδου εἰς τοὺς ᾿Αϑηναέίων προμάχους). 

Ναπι ΑΘΒΟΌΥ] ΠοΟ ΘΡΙρτδηπηᾷ 510, ἱποουίππι, δίαθθ ἀπ ἱζαν! ἰδπη 

Ηρδίῃ. 

495 ΥἹἱί. Α656ῃ. ἴῃ γ0}. 1 Ρ. 468 ἀποϑανόντα δὲ ἰξλῷοι. . ϑά- 

φαντες ἐτίμησαν μεγαλοπρεπῶς, ἐπιγράψαντες οὕτω" νΑἱσχύλον.. 

᾿ϑηναίων... πυραφόροιο πέλας... ἄλλος ἂν εἴποι καὶ βαϑυχαιτήης 
, ᾿ ᾿ ; , νΝ ᾿ 

(οοττ. ἰπ βαϑυχαιτήεις) .. ἐπιστάμενος«. Οἶν. ΡΙ]αῦ. ἀ6 οχὶ!. ο. 18 

Ῥ. 604} ἀκήκοας δι᾿ ἐπῶν ΉΝΝ ἀκήκοας δὲ δήπου) καὶ τουτὶ 

τὸ ἐπιγραμμάτιον ν καῖ ἀμνοὶ ον ]ἔλαςε. καὶ γὰρ καὶ οὗτος εἰς ΣῈ- 

χελίαν ἀπῆρε χαὶ Σιμωνίδης πρότερον. ὝοΓΒιι5 1. 2 οχϑβίδηΐ αυ0- 

4π6 οοτταρίϊ ἰπ σοπιπιθπί. δὰ Ασϊβίοι. Εἰμ, Νίοοπι. ΠΠ| 2 (Ρ. 1111 8) 

Ρ. 40 μαρτυρεὶ δὲ τούτοις καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπιγεγραμμένον 

αὐτοῦ τῷ τάφῳ" νΑἱσχύλον .. τόδε σῆμα χκεύϑη ἀποφϑέμενον πυρο- 

φόρονκ. ΑΘΒΟΏΥΪΟ αὐ δαοίον! ὑγϊθαὶϊλ Αἰμοη. ΧΙΥ͂ Ρ. 621 Ὁ ὁμοέως 

δὲ χαὶ Αἰσχύλος τηλικαύτην δόξαν ἔγων διὰ τὴν ποιητικὴν οὐδὲν 

ἧττον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγραφῆναι ἠξίωσεν μᾶλλον τὴν ἀνδρείαν ποι- 

σας »νἀλκχὴν .. ἀνείποι χαὶ βαϑυχαίταί κεν (βαϑυχεταιχεν Α) ἤ- 

δοι ἐπιστάμενοιε οἱ Ῥαι5. 1 14, ὅ χαὶ δὴ καὶ Αἰσχύλος, ὥς οἱ τοῦ 

βέου προσεδοχᾶτο ἡ τελευτή, τῶν μὲν ἄλλων ἐμνημόνευσεν οὐδενός, 

δόξης ἐς τοῦτο ἥχων ἐπὶ ποιήσει... ὃ δὲ τό τε ὄνομα πατρόϑεν καὶ 
Ἁ Ἂ» ν Ν ’ ᾿ »ν 

τὴν πόλιν ἔγραφεν καὶ ὡς τῆς ἀνδρείας μάρτυρας ἔχοι τὸ ἤαρα- 
- »ν , ; Ἁ » , " . ΄ 

ϑῶνε ἄλσος χαὶ ἥηδων τοὺς ἐς αὐτὸ ἀποβάντας. ϑοα απδπὶ ἴα! ]αχ 

Ὦδοο πιο] Υᾶ 51}, Δρραγοί. 

Αἀάαάδθηάα8 
(ῬΙοσδαὰβ οχ ἱγαρίοδθ ἀἰοίϊοηΐβ ἱπᾶϊοθ 80 ἃ. Νδιοκῖο δοηΐθοίο 

οἱ Ῥρίγοροι!: 1892 ράϊο). 

Ῥαρ. 47ὅ5ᾳ. Α Πἰοίοσίοι ἴῃ Ν. Μαυβ. ΒΒ θη. 48 ". 141 844. ρῥγοραί, Οδίδ- 

Ἰοριιπ), οαἶὰβ αυἰϊπία 56.165 ἱπίοσίοσιῦ, ααϊπαυΐϊοβ ἀποᾶον!- 

Ο6Π085 βῖγθ ποπδρίπία ἐἰζα]ο5 μαθυΐ586, ἱπάθασο οἴβοϊί, θαλα- 

μοποιούς οἱ Αἰγυπτέους δαιᾶοπι ἴδθυϊαπι, ἐἰξα!απη Φρύγεοι 

δαΐθια δηίθ Φρύγες δοϊοϊοπαππὶ 6886. 

Ι. ἢ ὑγὸ ἢ. -- Οἷν. ὅοῖν. ἴῃ Ὑογρ. Αθη. ΙΧ 58]. 

ΔΙΘΥΓΣ οἰἶατῃ ἰπ Ἰοχίοο Βδοθαϊ(ῖοο βῖο: δαπανεύσμοι χατὰ- 

λείπεται λοιπὸν ἀχέραυνος ἀρύρον ἐπηλυστίων ἀπέλιπεν. 

Ιπη βομοϊο ΤΏθοου. Πᾶνας οἱ σατύρους βάθη πιιΐδ886 Πη0- 

πρὶ Νδυοκ. 

λυσσηδόν ΝΟΥ. -- δίπτυχοι Ἠογνογάθῃ οἱ Νϑθοκ. 

ἰηνθηίι πὶ οἰΐδπὶ ἴῃ Ιοχ. ϑδοθαϊίῖϊοο, υδὶ ὅτις οἱ ἀυδείας͵ 

χρυσοῦν φῬγὸ ἔσου ῬΑράρβΘΟΓΡ. 

Οἵ. ρ᾽οββδιι 1οχ. ϑδθαϊθοὶ ἀφϑονεστέραν εἶπεν Πἰσχύλος. 

δεσπόταν Νικίίίη. --- ὅ τρία δ᾽ ἴτης ἨογοΓάθΗ. 

Ιπ Ῥμοί. Ιοχ. σχῆμα ὀρχηστιχόν Α ἀϑππηδάϊαβ. 

χαλχομάρυγον ταλγυὶὶ Ἠογ  Θγάθῃ. 

Οἴν. Επβίδια. 1. Ρ. 1148, 25 ὁ γάρος παρ᾽ Αϊσχύλῳ, φασι. 

Ψυχαγωγούς ἴδθυϊδια βαἰγτίοδπι ἔιἶβθθ 6Χχ ἔγξ. 216 οἴδβοὶϊξ 

7. γα Τϑϑυσϑη Μηθποβ. Ν. 5. ΧΥ͂ΠΙ Ρ. 72, ουἱ ἀββθῃι 

ΑΝδυοᾷξκ. 

ὅα 

ΙΧ. Μοββαη. Ν. Μαβ. ΒΒθη. 47 ρ. 412: ὦὥια σὺν τῷ 1 τὸ 

χράσπεδον τοῦ ἱματίου. . (ἔστι δὲ) χαὶ διὰ μόνου τοῦ ὃ 

ἡ {(ὅα- Αἰσχύλος) Ψυχοστασίᾳ. ϑαρρ!]ονῖι Η ΒΡ. ον. 

Ἐπϑίαι. Οᾶ. ρ. 1828, 48 οἱ Εἰ Βοῦταθο Ἀ.6}}} ΊΟΏγΒ. οἱ 

Ραυβ. ἴγαρτη. Ρ. 196 8α. 

εἴτ᾽ οὖν Νδυοξκ. 

παῦε ὄβριν δίχην πυρός φτάθθογο οοάΐοθιι Ῥ] αἰ ΔΓΟΒΙ Ῥαϊδί. 

190 ἐοβίδίυς Βογηδγαδκίβ, φαΐ ἰπᾶθ παύσυβριν δίχην πυρός 

οοπϊοϊί. 

Αεϑοδγίυ εἀ. Υεοκιείω. 



ΟΟΙ]δἴῖο Πυ ΓΟΓΈΌΙΩ. 

ΟΟἸ] ]δῖο Πυπη ΓΟΓΌ. 

Νδυοῖκ οα. 1. Υ. 

ς ΕἸ 

Ρ.477 οἱ ἵγ.2 

θ 

ὃ 

ὦ μὰ μα Φ » Ὁ 

ν᾿ ἢ ὃ ἢ δ 9 ὃ ὃ ὃ ὃ τῷ ὁ «ἡ ὦ Θι. ὧϑ ἢ9 " ὦ 

τὸ ὦ “Ἱσὺ οι." ὧδ τῷ »- 

“ὁ μὶ μὸ μὸ μὶ μ᾿ μ .ῷ Οὐ “1 σὺ σι να ὠϑ 
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Οὐδ ῖο ΒΕΠΙΘΥΟΓΈΓΩ. ΟΟ]]αίϊο πα ΘΓΟΥΏΙΙ. 669 

Νδιοῖ ρα. 1. ΥΥ. : , Νδυοκ οἂ. 1. ὝΥ. 

» πααναι 

γὰρ ἢ εὐ Ν “": ι:.. ἮΝ 
ς Ν ΠΑ τ ἘΝ ἴἶ. ἊΝ 

ὁ «ἢ δ “ἢ εἶν. . ἘΝ 

ἥν -. ἢ εὐ τ εἶδ. . δ 

ΤΑΝ αἰ τ Ν δ ἴδ ;0 ψΜ͵ὰ 

ἥπε ἫΝ τς β τς εἶδ: ΟΝ 

Με)... “ὯΝ ᾿ ἐ 1 β τ ι. ἬΝ. ΝΣ 
δ᾽... ἘΝ ἐΠῚ 129... 1. 
“τ. Ὁ ἢ: 1 τ. ἘΝ 

ἥπ- . Ὁ ἐπι εἶν 145... .. Μὦ 

δέ. Ἃἢ ΕἸΣ ἐ}} τὔδ΄. ΟΝ 

δι ; ν᾿" | μ᾿": δὰ... ἸΝ 
δὲν ι΄. τ 
ὅπ. . Ὦ πὰς ΕΝ 126. . 180 

δ5-. , ὍΝ Ρ. ὅ84 οἱ ἔν. 155. . Ὁ 

94 127---180 
95 " ΕΥΝΝ Ι ἀ8πικὶ ἫΝ 
96 ἢ εν ΝΕ 9... 1.8 

βαπψσ "ΝΣ σου 

238 | ἌΘΙΝΣ. ἢ" ἡ ἧδε ὅδ. Ὡς 

."»- “᾿΄ἌἾμΗ ὦ ' ᾿"" πΠ-- 31 . 188 

Ρ. ὅ19 Ἂ"-»-. ὶ "ἢἧ-» | ..,ψΨ»;Ὅ,0:: 13. . ἘΦ 

Ρ. 19 | ἊΨ " .»»:-: 188. . Μ2ὲε 

96 "}.. ΙΝ | :"ἴ »»-: 188... . 18 

98 .Ν ἢ ς πη ΟΝ ἶιι ἫΝ 

ἐΠ}..}: | ἢ: ""- ἍΝ 188... ἸΝ 

. 101 οι 284 ᾿ “" ἼΣ ἡγυ:- ιν. ΜΝ 

103 “" ᾿ “ δ. : ἫΝ 

102 | : ΠΡῪ | .»»-- Ι8ῦ.. . 

104 | ᾿"» "ὁ ἌΪ᾿ἦνς 10. . 144 

10ὅ ᾿"" " Ὁ 4... ἨΜ8 

106 “"" ""; ᾿ς 1... Ὁ 

107 | “" "» Ἂ.. ἊΣ 8... -ὟὟἮΝἮ 

112 ἢ" ἢ - 4Ἁ .δὅ48 18... « ἫΝ 

108 δ τιν ΠΝ | ον ΜΝ 145. . 149 

109 ἢ" τ | ὄν ,.-ῳ. μι, ἊΝ 

11 """ εὐὐήδς ΣΝ Ἧ.. . ἮΝ 

118 ": ε Φ ἂ“᾿.᾿ῳτ- φ᾿.  .ἊὶΤ 

110 "ἢ" ἫΝ . Ρ.δ4δ 4... . τὰ 

114 “" """ | “ἫΝ ἐν ἮΝ 



(οΙ αι Ππυ ΓΟΓΈΠΙ. 
(ΟΠ ὨΤΘΙΌΓΌΙΙ. 

πῶ ἃ ἘΝ. ᾿ ι πὰ τ 

108 ΠῚ πεν ἈΝ ᾽ Ἢ ΗΝ ἣν 100. . 198 

152 Μ᾽... ἮΝ μ ἧνΣ πὰ} ἢ "».. 

1584 Κι. ἂν “ιν ἊΝ ᾿“Ψψ-: ἀῶ ΣΝ 

Ρ. ὅ495α. 8 5.. ἫΝ “ΝΕ ἊΨ: ον Ὁ 

1665ᾳ. εὑ 16254. ΜΡ. Ὁ ἥν Ὁ π ς 386. ΝΣ 

161  Ἐ., ἘῈ "ες" δ᾽. Ι1976{206 τ ν ἘΣ 

160 Ἕν Ὁ πῃ’ ων.» τ ἘΞ 

158 ' ἬΝ. ἘΝ ἌΪ",),ν.»εε .»»»:-. ἂν Ψ'ὦ 

1δὅ δ᾽. . ἘΝ ' ΗΝ τὸν» ΕΒ εν 208 

189 δ᾽... -ἣἷὦΣ ωμπῆπε-- ππνε ἡ π"Π’΄. 

166 Μ᾽... ΜΔ . μ.869 ΝΣ 

16 ΜΝ... Ἢ ᾿:᾿»᾿- 

. 549 Γ ἍΔ' ἮΝ ἜΝ ἌἂἌ.ΨὉ 

1604 ΙΓ δὲ; ἢ Ἂν ἫΝ “ὡψ- 

169 Ι ἧς ἋΝ } ᾿ἣ᾿.Ψ «- “3. ῳ-Σ 

172 ὯΝ... νι ὦ .} 406. . θὲ πὰ ἕν 

170 ΓΙ ΎΌΝ "2 ᾿ ,.-: 

. δδὃ 5... 1 Ι ιν .Ῥ.δ19 οἱἵν. 209 

171 ᾿ ἅ“. -. ἋΣ ' “μι ἡ, 

1608 Γ ἜΨ., ἫΝ : . 197 οἱ 206 τ 

178 ἫΝ ς΄ ας 

178 ΓΌ {ὌΨΙ ὟΝ "ἶπε:-- “μα: --.: 

176 ᾿ ποτ ἣΝἱΝ “Ἐπ “ιν ΝΣ 

177 | Ἢ ἐν ἶ .»---" “"""»»": ἢ 

174  ἩΙ͂, .- ἃ ᾿ ..,.-ῃ, ιμκῖο 

. ἘὉ ἮἘΒ ς 18 Ι] “»»ο":"ῇ "τ᾿ 

. ὅ00 Ι ... 185 ΟΝ "ΝΣ 

180  ἸΝ ωῳ ι..- ΝΣ ἱ μι: 

179 ἘΠ  : Ὁ | ;»:"Ὠ» ὯΝ “᾿Ξ 

182 19 ἱ ος ρἤῳ ω.».»--: 

181 Μ᾽... ἈῈ 290. Ρ.578 ἡ. .. .29ἐ 

182 δ. . Ν᾿ “ἜΪ΄.Ὠο"" 

18 | δ᾽... 85 ἱ ᾿"ο Ὁ ᾿ , 

158 Ἐξ. ὕει... νν ὐδαριῆ ον. 88 
186 1... ᾿ν ΕΣ .} ᾿͵ 

. 187 ι ἅἥὔΌοΟονΝἥἥΝ “ΠΝ. δ᾿ ΟΣ 

ΝΝ τ ΝΜ... ὯὉ Γ ΕΠ τον 

208 ιν ΒΒ ἶ Νὰ Π: κ΄ 

20 . ᾿ ἢ :: ω.»-} 



(ἢ δἰῖο ΠΕῸΠΙΘΓΟΓ ΓΙ. 

20. 

Νδιοῖ οα. 1. ΥΥ. 

». 

29] 

νην νλι ἢ 
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2894. 
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229. 
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299. 

294. 

290. 

290. 

207 

298. 

299. 

240. 

24] 

242. 

248. 

244. 

245. 

240. 

ΟΟΙ]διῖο πυτηθγοΓΌ. 

Νϑδοῖκ οἄ. 1. ΥΥ. 

214 

21 

210 

271 

218 

219 

280 

281] 

282 

28δῦ 

280 

287 

288 

289 



Οο] διὸ ΠυΙΘΙΟΤΌΙΙ. 

. Νδιοῖκ οα. 1. Ὗ. 

ΟΟἸἸαῖ]0 ΠῸΠΊΘΓΟΓΌΙΩ. 

Νδιοῖκ δα. 1. ΥὟΥ. 

809---811 ἽΠ: ΜΙ ΝΘ 

812 | ἘΠ δ. . 518 

318 | ὼ δ΄. Δὲ 

914 | . Ψοε 2. 318 

8389 πὴ ΙΝ π΄. ὯΝ 

8362 ΗΝ πε; ΨἈὋἪ 

8358 πο Ψψ6Ὲ “πὸ, 88 
418 ον 829 ὅπ. , 8.6 

884 ὃς ἜΝ ΙΪΙ -δ'ι.. . δὰ 
9δῦ | ες 88 - Ἀπ 

860 ἔς δα ἠδ ἜΝ 
351 τς ΝΕ [ΓΙ ὅν. . ᾿Ν 

858 τ ἜΝ  δτ᾽ὅο... 8 

860 . 809--811 δ, . ἪἢὉ 

361 ον 8ὶ8 Ι ἶπ - ἮΝἝἧἄ« 
862 ὡς (“᾿ῃἢ ἡ ΝΕ 

402 δ᾿ ΙΪ Ὡ . ΚΒ 

463 Ι ΠῚ. ἐν ὟΝ 

ὥπ ἫἊὉ 

959 

900 

9501 

902 

965 

964 
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966 

9607 

908 

969 
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971 

972 

979 

9714 

9710 

916 

90 

917 

9718 

979 

980 

981] 

989 

984 

980 

403 ΠΣ β τ ἈΝ 
404 " ΙΪ ὅδ... 5888 
288 ὙΠ Γ ἡ  ὺ.; ὯΝ 
308 Εν ,.-. ἡ Ι͂ΝΝ 
964 ᾿΄-- | ξ ».»ν δ.» 

836 ἡ τῷ | ΝΣ 

866 β ΜΝ ἢ 
803 | “"") "ὦ οι 

9289 | Μ "Ἂς 

3492 ι"" με - 

357 ι πὶ... | δε νὼ ΝΣ | 8 
918 | “᾿Ὸ"- | ..---: ͵ μὴ 

892 Ε, τ δ [: ᾿ πα: 
| " "ἡ | ": “ΝΣ 

379 | "κ "μἊῃ 90 

881 ; ᾧ«΄. Ι ἶ'.- β τὰ" Ι. ΩΝ ““- 
3171 "ὦ; ΝΗ ι. περυι ἢ ἡ “Ὁ ἥ 

ἢ ἱ “πῇ ᾿.»" “νυ. - 

394 π σιυυν ' : ᾿ 49] 

826 ν3 ι΄. Ὅ ᾿ ΟΣ Ν 
8380 ὅν. Πὰν" ; 

| 
398 

384 Ν.}... πε 394 
989 “. ως. 205 

173 357 " | τῶν 296 



ΟΟἸ Διο ὨΌΙΏΘΓΟΓΈΏΠΙ. Οοἰαῖίο πυϊ ΓΟΓ ἢ. 

ΠΣ ΣΝ Ἕ πε πε ες ιν αι 

Νδῦοῖ οα. 1. ΥΝ. : ΠΙπά. Υ. Νδυοῖκ οα. 1. Υ. 

897 ΓΕ 1. Ἢ 428... 431 

398 -"-.-.: ὥν,  ψὦἱ 429. 
399 (0: Ι ὧῪὺ. ὧΝἋἍΝΖ 480. 
400 τ : 481. . 480 ἐδ, 
401 ᾿ ΗΝ “ἃ. ὍΝ 432. 
402 ἥτις δ ΝΎ 433. 
408 ΝΕ δὲ. 85 484. 

: ὅδ... Ἣν 
480. 388 οἱ 8348 
481 . 866 
δ᾽. : ἫΝ 
ὅδ. . 188 

296 
844 
846 
451 
469 
460 
462 
498 
492 
494 
496 
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ἴον [886 

{ΌγδΙν ΟΥ ὉΨΥ͂ 85 

ὈΆΤΕ Ὁ 

δι [ΙΕἔὅ5 
] 

τς οιηιδία Φοϊϊεοο τ 
ἀκτῆς ὑπ οἵ ϑἴειυ ον. 

| 

1895 
(ὀίΐνσεν ἀποπηηχσισ,. 

ς2ϑι2ϑθΜιοῸ 





ΛΕΘΟΗΥΠ ΕΑΒΌΙΑΕ 
ΟΟΝ ΠΕΟΤΙΟΝΊΒΌΘ ΕΤ ΒΟ0ΗΟΠΠ 

ΟΟΌΙΟΙ. ΝΕΡΙΟΕΙ ΕΤ ΙΝ ΑΟΑΝΕΝΝΟΝΕΝ 

σΟΡΙΟΙ5 ΕΠΟΒΕΝΤΙΝΙ 

ΑΒ 

ΗΙΕΒΟΝΥΝΟ ΥἹΤΕΙ,11 

ῬΕΝΌΟ ΟΟΠΑΤΙΝ 

ΕὈΙΌΙῚΤ 

Ν. ΨΜΨΕΟΚΕΙΙΕΙΝ. 

ΡΑῊΗΒ Π. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΟΝΊΕΟΤΟΒΑΒ ΥἹΒΟΒΌΝ ῬΟΟΤΟΕΌΝ 
ΜΙΝ ΟΕΆΤᾺΘ ΟΟΝΤΙΝΕΝΞ. 

ΒΕΒΟΙΠΙΝΙ 

ΑΡΌΡ 58. ΟΑΙΚΥΑΒΥ ΕἸ ΒΟΌΕ 50ΟΙΌΝ. 
------ 

ΜΏΌΓΟΟΙΧΧΧΝΥ. 



ἘΌΙΤΙΟΝΕ 

Υ̓Ὲ ΑἸ ἀϊπϑδη (ἃ. 1518), ΒοοΥ 6111 πᾶ (1552), Τὰτ- 

ποϑίδηϑηι (1552), ιοξοντίδπδῃ ΗΘΏΥΙΟΙ δίθρϑηὶ 

(1551) Αθβοβγ τ οαϊἀογυηῦ: 

Υ. σδηίοσ 1580. ΤῊ. ϑύβϑη]ου 1668. ἴο. Οὐ. 46 

Ραυν 1745. ΒΙαποῖκ 1719 (Ρτομα., Ῥοσβ., ϑορί. δᾶν. Τῇ... 

Εν. [ἴο8. 8. ἀ6 18 Ρογίο ἀυ ΤὮΏ61] ἃ. ΠΠ 8'νθ 1194,5. 

Ρογβοη (θά ΟἸδβρονθηβὶβ ἃ. 1795 ῬΟΥΒΟΠῚ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙΩ Τηδ]8, 

46 οχμϊθοί, οάϊθϊο 80 'ρ80 ῬΌσβοῦο οὐυγαίδ 8. 1794 ᾿ΡΓΘ888 

οϑὺ οὖ ἃ. 1806 ἴἰπ ᾿υθθὴ ρῥγοα!ῦ). Ο. α. δομυορύζ 6. Π 

1809 --- 1821 (οἃ. 1 1782 ---1794., ρα. 11 1199 ---1801, 6. 

τοῖον 1800 οἱ 1827). Βυΐ]ον 1809 ---1816. ΟΙΙΔΟΘΥΙ 

1828,4. Ιο. ΕἸ. Βοϊδβοῃδᾶο 1825. Ἧ. Ὀίηδονίξ 1821. 

(Ἦ οἱρϑιῖδηδ 1827). 1. ΒΟ ο] οὗ 91]4 1828. 1. Η. Βοίδθ 

1881] (οἅ. 1 1806). Ὑ. Ὀιπάοτγί 184] ---18581. ΚΕ, Α. 1. 

ΑΒΥΘη8 1842. α. ΗΠΘγ δ ηη 1852 (θα. «ἰΐογα 1859). Η8τ- 

ἴὰπρ 1852 --- 185, Η. ΥΥ 61} 1888 --- 1861 (Ραγίυβ βοἰθοΐδθ 

1881). Ὗ. Ὀἰπάοτῖ 1865. Ὗ. Ὀἱπάοτνί 1869. Β. ΜογΚΘΟΙ] 

1811. Ε. Α. Ῥαΐογ οἷ. ΓΥ̓ 1819 (ὁ, 1 1847, Η 1860. Πὶ 

1870). Α. ΚΙτοβοῖ 1880. Η. 611 1884. 
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ῷ , ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

19. γαλχεύμασιν αἱ ΒΘΙΙΡΘΙ ἴῃ Οἰδαβα]8 γΘΥΒιι5 (οἴ. 46 Θιηθηα. ταί. 
στ. στ. Ρ- 22) Ηργπι. 21. οὔτε που ΒΑΙίΝ. 23. ἡμμένῳ (νοὶ 
ἁμμένῳ) ὙΥ αἰκοβοϊά. 28. ἀπηύρω τροο. 91. ἴῃ 5080} 10 (ἢ) 
ἀτερπῇ Ὀϊμπά. 84. φρϑέγξει, αὐ 5ΘΙΡΟΙ, ῬΟΥΙΒΟΗ. 9ὅ. ἰῃ 

Β0ΠΟΙ ο δὲ τῶν δὴ Ροίϊ5 δέ τος Ἰοροπάσμῃ ἢ 397. στυγεῖς ϑεός 

Κιοἢ. 88. ἀοϊοὶ ΚΊΘἢ]. ϑνητοῖσιν ὥπασεν γέρας ΑΝαυοΚ. 89. 
ξυγγενές αὐ ΒΘΠΙΡΘΙ ῬΟΥΒΟη οἱ ΒΙοιηΐ. 41. ποῖόν τι; πῶς Ηδι- 

ἴὰηρ, δεινόν γε πῶς οἸΐπη ὟΥ Εἰ], ὀχνοῦντα πῶς Ἐ Μείβίοτ. 42. ἀεί 
ΒΙΌΠΟΚ. αἰξέ τε τϑοῦ. αὐαῖζ, τέ δὴ ἘΠΙΏΒΙΘγ. ἀεὶ σὺ δὴ νηλής τε 
Ηδυίαῃρ. 40. ὡς ἁπλῶς φράσαι Ἠδτίυηρ. 49. ἐπρώϑη 
ΑΡγΌβΟΙ, ἐτάχϑη Βομδοίον, ἐχράνϑη Βεϊδὶρ, ἐφράχϑη Οδοβδᾶγ, ἐπράϑη 
γ6] ἀπραχτεῖ 656 ]6ν, ἐπώχϑη ΜοΥΚΟΙ, ἀπεχϑῇ ΕὙΪίΖβομθ. ἄπρακτ᾽ 
ἢν πληϑύωσι κοέρανοι οἸΐτη Βοίμε, ἐπράχϑη ϑεοῖσι πλὴν τοῦ χοιρανεῖν 
Μοίββπον, ἐπράχϑη Ζηνὶ ϑεοῖσε οἸΐπη ΥΥ 611. ϑομο! απ ἐτυπώϑη δὰ 160- 
ἔἰοποπὶ ἐπλάσϑη ῬοΥΓ ΠΟΥ ὁθηβοίὶ ῬδΙοΥ. 4954. πάραυτα πρᾶσσε 
πλὴν ϑεούς τι χερτομεῖν: ἐλευϑερῶν γάρ σ᾽ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός 

ΠΟΥ ΠΒΚΙ. ὅ1. τοῖσδέ τ᾿ νρὶ ρμοίϊι5 τοισέδ᾽ οὐδὲν ἘΠΤΏΒΙΘΥ, τοῖσδ᾽ 

ἔτ᾽ (ν6ὶ τοισέδ᾽ )} οὐδὲν Βοἰδὶσ, χαὶ τοῖσδ᾽ οὐδὲν ΒΙομπηῖ., κοὐδὲν τοῖσδ᾽ 

ἔτ᾽ ὙΥΟΙΙΔαον, τοῖσδέ γ᾽ οὐδὲν Ἠαγίυηρ,, τοῖσδέ τ᾽ οὐδὲν Μοΐποᾷκο, 

τοῖς δ᾽ ἐγ᾽ οὐδὲν Ἠρίηχα, τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδὲν Μ΄ϑΟΒπαί. ἔγνωχα 
καὐτός" οὐδ᾽ ἕν Βυγρο5. ἔγνωχα κἀγώ Κοροδὶγ, ἔγνωκα" τές δ᾽ 
οὔ, ὙΕΙΙ. δῷ. δεσμὰ τῷδε τροο. ὅδ. (ἐγχράτει, σϑένου 
γα ΚοἢοΙὰ.). ὅθ0. ϑεζων Ῥαυν., ϑεῖΐας Βοίμο. 60. δυσεχ- 

βλήτως τοο., ὑπά6 δυσεχβόλως ἨθἱμηΒΟΘΊΙ. θ4. νιν σφηνὸς αὐ- 
ϑάδει γνάϑῳ ΟδΥὈ  ἶ5. θ6. σῶν ὅσον στένω Ἠρὶηβοοίῃ (ἀ606- 

ναὶ σῶν σ᾽ ὅσον στένω). 67. ἴῃ 50 Π0110 ἀποδοῦναι ῬΔΙΘΥ. 11. 

πλευροῖς Βυγθθ8. 75. χρόνῳ τερο. 71. τοῦδ᾽ ἔργου Ἠοίτω- 
βΒοϑίῃ. 18. σοι οἰϊη Βοίμθ. 80. ἐπέπλησσ᾽ ἐμοί ῬαΙθογΥ. 
883. προστέϑη ΒΙοηνί. 85. ἴῃ 50}0110 χαὲὶ ἀο]οὶ Κιγοβμοῦῖ. ἤρο- 
μηδεὺς γὰρ ὃ προορῶν τὰ μήδεα καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ὃ Προμηϑεύς 

Β560}|0]. ΓΘ6. 86. προμηϑέας Ἐ]ΤΙΒΙοΥ. 87. τύγης ὝΘ0Ο. 8954. 
πηγαΐ τε ποταμῶν ποντίων τε χυμάτων νήρεϑμον ἀγχάλισμα Α Νδιοκ. 
90. (γ᾽ ἔλασμα Ῥαιν), ἀγέλασμα Τγνν τ, κάχλασμα Τουρ. 9Ι. 
πάνοπτον ϑίδῃϊου. 98. (οἵἴχεσιν ἐν αἰχέαις Βοίμρ). 94. τρισ- 

μυριετῇ ΟΡΘΙΟΙΟΚ. [Ιἢ 5ομο]ο ἐν γὰρ τῷ λυομένῳ ἍΝ ΘΙΟΚΟΥ, δεδή- 
σεσϑα: υϊόαϊδ. 97. ϑεσμὸν Α Μαί86. 98. αἱ αἱ τροο. 

99. πῇ πότε Υ. 
100. τέρμα τοοο. τέρμα τοιῶνδ᾽ ἘΠ] ΠΊΒΙΘΥ, τέρμα τι τῶνδ᾽ ΒΙοιηΐ. 

ΑὉ ΡΒΟΜΕΤΗΒΥ͂Μ ΥἹΝΟΤΟΌΜ. 8 

τέρματε τῶνδ᾽ ἐπικέλσαι ΟΟσῃθῃ. 102. οὐδ᾽ ἐμοὶ Βγαποκ. [10θ. 

ἴῃ Βομο ο οὐδὲ μὴν ἐλέγχειν ῬΑΙΟΥ. οὔτε μὴ ἐλέγχειν οχ οὔτε μὴ σιγᾶν 

εἰ οὔτε λέγειν τοροῦϊέ Ηρἰπιβοθῖβ. 10. τ᾽ ἐμοὲ Βτιμοκ. 109, 

ϑηράσας Οδυῖον, δωροῦμαε Ἠρἱπιβοοῖθ, 111. πέφυχε ΑἸά. 112. 

τοίας δὲ ΝΥ ΠΟΚΟΙΙ8Πη, τοιόσδε ἈΔ5Ρ6. ἀπλαχημάτων Ῥογδοῃ (αὖ 561- 

ΡΠ). 119.54ᾳ. ἀοἰοί ῬαδΙθυ. 118. πασσαλευτὸς τθ00., πεπασσαλευ- 

μένος ΒΟΡ., πασσαλευτὸς ὦν ΤΌΓΠΘΡΙαΒ, προσπεπαρμένος Ὀϊπαογῇ, προσ- 

παρτὸς πέτρᾳ οἰΐπι Υ 61]. δεσμοῖς πεπασσαλευμένος ΟΟῊαυρΡ. 11 

-- 117 ομόοτο ἰτἱδυϊί Αὐπαϊάθβ. 115. τίς ὀμφὰ ΑΝΝδοΚ. 110. μ᾽ 

ἄφραστος ΒΙαΥα68. 118. τερμόνεόν {τις Ῥαιν. τερμόνιον {τόνδεν 

πάγον Βυΐ!ογ. (τί) ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον; Ὀϊπά., ἕκετο 

(τόνδε) τερμόνεον ἐπὶ πάγον ΟΥ̓ ΜΌΘΙ]1ΕΥ. πάγον {τίς ὥν;) οἸὶπι 

ΕὙΈΖΒΟΒΘ., ααΐ παπο ἰοπίαι: {τίνα πρόφασιν ἔχων. ὅστις ἄρ᾽ ἐγγὺς 

ἦν.) ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον πόνων ἐμῶν (ἰὼν, ϑεωρός. Τῃ 50}0- 

ο οὗ (οὗ οπι. ΒΟ".) ἐγὼ πρὸς τὸ πέρας ΒΟ. οἱ Υἱοῖ, 190. δύσ- 

ποτμον ϑέαν Βυγρθ5. 128. οἰσοιχνοῦσιν ΒΙοπηΐ, 190. ἰῃ 

5080110 ἠράσϑη .. ὑπὸ τοῦ τραγικοῦ ΟΟἨΗδυρί, ἠρέσϑησαν... αὐτοῦ 
οἵ τραγικοί Ἠρἰμηδοοίι, »οὐκ αὖ μ᾽ ἐάσεις μεϑύοντ᾽ | οἰκόνδ᾽ ἀπελ- 
ϑεῖνε ῬΑΙΘΥ. 198. μοε οἰΐπη ΒοΙΠΘ. 1399. ϑαλερῶπίέν οἸΐτη 
Βαΐ6Γ. [Ι͂ῃ 50}0110 τὴν ἀο]οῖ ῬδΙοΥ. 142, πουλυτέχνου ΚΊΘΗΙ. 
1445. παῖδες οἱ ὠκεανοῦ οἱοϊοθαί ὙἾ Εἰ]. 140. δέρχϑητ᾽, ἐσέ 
δεσϑέ μ᾽ τοοο., δέρχϑητέ μ᾽ ἴδεσϑ᾽ Βυγρθ8. 147. προσπαρτός 
γτ60. προσπαρτὸς (ἐγὼν Ὀϊμπα. 149. ὀτλήσω ΝΑΡδοι. 1605ᾳ. φο- 
βεροῖς ἐμοῖσι δ᾽ Ἠατίυηρ. 168. »Μ βουίρβογαϊ ῃἰβὶ ΠΠ10Υ εὐσε- 
δοῦσα Ἡ. 6. εἰσιδοῦσαν«α Ὑἱϊ6}11, εἰσιδοῦσε γ6] εἰσιδοῦσεν γ6] εἰσιδούσῃ 

γτθ0ο., εἰσειδούσᾳ Τύχη. 164. »πέτραι ῥΥἱπιᾶ πι., πέτραις βθουπάδε 

Οοδοί, »πέτραι τηαΐ. α τη. Γ60. ἴῃ πέτραις« ΤΘΌΠΘΙ 5101 νἱἀθαίαΓ 
Ἰορθῦθ ἴῃ Μ, οὑπὶ οἱ ΜουΚΟὶ πέτραισ ῬΥΐμηδ6 πιϑηὰ] ὑσὶ θαδί οὐ Υ]- 
[6110 τηϑη8 ΓΘΟΘῺΒ ΠΟῚ πέτραι ἴῃ πέτραισ τηυίϑν 5856, 564. Π1Π1] ηἰδὶ 

ουδηϊάδμι ᾿ἰΐογἂπι ἤη8]6 ΠῚ σ ΓΘΡίηχῖβϑθ υἱἀθαΐαγ. πέτρᾳ αἰϊααοί ΓΘΟΟ. 

1645ᾳ. πέτρᾳ... τᾷδ᾽ ἘΠΠΙΒΙΘΥ. 168. νεοχμοὺς.. νόμους οἸ᾿πι 

ϑομαρίζ. 169. (ἄϑετα νε] ἄϑεσμα Ῥαδιυν)). Απΐρ 161 ἰοτί. οχ- 

οἰαϊ φεῦ φεῦ. 104. ἀλύτως ἀγρέοις Βρἰδίρ. 106. ὡς μήποτε 

ϑεὸς μηδεὶς ἄλλος ἘΠ]ΠΠΙΒΙΘγ, ὡς μήποτέ τις μήτε ϑεός τις ἨρΙΙηδΠΗη. 

Θυΐα Μ ρτὸ ἄλλοσ ἃ ῥυΐπιδ τηᾶπα, ανοσ (ἰ. 6. ἄνϑρωπος) ὨΔΌΘΓΘ τγοίίυ- 

Ιοσαῦ ΘαθΌπου, οοπίθοὶς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν Ὀϊπα., μήτε ϑεὸς 

μήτε τις ἀνδρῶν οἸϊπι ΥΥ. 10ὅ5ᾳ. ὡς μή τις ϑεὸς τοῖσδ᾽ ἐπε- 

γήϑει Ἀροϊ δὶς. 166. ἐγεγήϑει ΕἸΠΊΒΙΘΥ, ἐπέγηϑεν οἱΐπι Θἰπαοτγῇ. 
1Ὲ 



4 ΑΡΡΕΝΘΙΧ 

167. χήνυγμ᾽ ϑίορμδηυβ. χίνυγμα τάλας ἘΠΠΊΒΙΘΥ. 108. ἐπί. 

χάρμα τοοο. πεπονϑὼς 5080]. Ιορῖ556 νἱἀθίαν Ῥαδ]οῖο. 171. ξυνασ- 

χαλεῖ τοῦ. (οἱ 1, Θίηάοτ). 172. δέχα γ᾽ ἑνός τοοο., δέχα γοῦν ἕνός 
Ἡρττη. 178. ἐπὶ χότοις Βοί!ο. 174. τιϑέμενος Ῥααν. {τὸν 

ἄγναμπτον ΜΟΥΙΕΙΙ, (μάλ᾽) ἄγναμπτον Βαΐ]6ν. ἄχναφον Ὠϊπᾶ., ἀστραφῆ 
Ηρτη., ἀχνάμπετον (ὁοχ Ηδδγοι. ἀχανϑόν" ἄγναμπτον, υνὶ ἀχνάμπετον 

νόον" ἄγναμπτον οοΥτὶσὶ) ΗῚ, ΑἸγθηβ. ἄγναμπτον {τὸν» Αγπα]άπ5, ἀγ- 
ναμπτον {ὃν ὙΥἸΠΟΚΟΙ δ Πη. 181. αἰχιξόμενος ΝΥ ΑἰΚοἢο]ά. 188. 
τὸ χενὸν βούλευμ᾽ ἍΝ εΙ!. 185. χαέτοι μ᾽ οὐ 160. 189. ϑεσ- 
μῶν ὙΥΑΚοΠοΙα. 196. δέδια δ᾽ Ῥούδοῃ, δέδιά γ᾽ Βοίμο, δέδε᾽ 
ἄρ᾽ ὙΦ] δθοΥ. 197. πᾷ πότε Ὗ. 

208. δυἱ ὀΐω «αν ἔμπας οἰοϊοπάσπι οΘπϑιΐ ϑίδηϊου. Ῥοβί ὀΐω 
Ἰδοιηδπὶ βἰαίαϊ! ΘΠ] 6614, ἰΐθπι, οζω βου θθη5, θυ. οἴω {πάλιν αὖ 

Βοϊβῖσ, οἴω, (μαλακῶς ΑΟὟ ϑομποίάον, ζἔμπας οἴῳ ϑπογθηθαγα. 
Ῥοβί 205 ᾿δουηδπὶ βἰδίαϊ ΥΥ̓ 61]. 208. σπεύδοντι τόϑ᾽ Ῥογβοη. 
209. γεγώνησον λόγον Βυγρ68. 212. λόγου Δ 6ΥΥΔ]}. 215. ἴῃ 
50 ΒΟ] ο τοῦτο συναπτέον {τῷν Ὠϊπά. 218. ἀνάσσῃ Υϑοο. 219. 
ἀο]ο ΑΝ δαοκΚ. 9224. ἀμογϑεὶγοοο. 298. ἅπαξ, νόμον θέμις Ῥαιν. 

πίον 99 οἱ 2926 νϑυύϑιπὶ θχο 586 ρυίΐαὶ Ηοἰβὶσ. 2920. διπλῶν ὀνο- 

μάτων Βυτρο5. Ὑούβαμη ἀο]οὶ ϑομαθίζ. 221. χρανοῖτο ἘΠΤΉΒΙΘΥ. 

229. (ὑπερέξοντας Ταγη.), πελωρέους Βροἰδὶσ, χρατήσοντας ΝΥ ΘἸἸΙΔΌΘΓ, 

ὑπειρόχους ΝΥαπάοΙ, ὑπερτέρους ρτιη., προέξοντας ΕὙΪΊΖϑοΠ6. Υ6Υ- 
81π| ἀο]οί ΗἸγβοΐρ. 291. τοπάν ΟΟἨἩδαυρί. 292. μοὺχ τῶν 

ΝΑΡΟΥ. 299. προσλαβόντα τοῦ. Τῃ 50}0110 τὴν μητέρα ῬΔΙΘΥ. 
299. χαχαῖσι τιμαῖς οἱ ἀντημείψατο τθ60. 240 54ᾳ. ἀοϊο Α Νδιοῖκ 
(Ἰ]8}16πὶ ἀππτη 241 ΔΌΊθοσο). 2344. ἐπεὶ τάχιστα ἨϊγΒοΪσ. 248. 
ἐχαϑέζετ᾽ Ἡθαί. νέμεν ϑίδη!ϊογ. 2650. τοισίδ᾽ ἘΠΠΙΒ]ογ. 256]. ἐξε- 
ρυσάμην Υθ00. 252. τοῦ μὴ Ὑτθοο. 258. χνάπτομα: Μαυβρτ. 
255 ᾿Ἰηϊογροϊαίπ5 νἱἀοίαν ΠΙπάογῆο. ἐν οἴχτῳ ϑέμενος, εἶτ᾽ οἴχτου 

τυχεῖν ΑἸΝΔιοκΚ. ταὐτοῦ τυχεῖν ῬαΑΙΘΥ. 259. ξυνασχαλεῖ 1, )ϊη- 
ἀοτί. 2602. καὶ μὴ φίλοις ΜΙϊΒοΘηκΚο. φέλοισιν τοοο. ἐλεινὸς 
εἰσορᾶν φέλοις ν6] μοίϊι5 φέλοισιν οἰκτρὸς εἰσορᾶν ἩδΥΤη. 264. ϑνη- 
τούς γ᾽ ἔπαυσα τοοο., ϑνητούς γε παύσας Ἠρττηδηπ. προσόσσεσϑαι 

Κροκ. 26θ. χατοικέσας ΝΙΟΘΡΒΟΥΙΙΒ δα ΚΞ η68. Ρ. 408. 269. φλο- 
γωπὸν φῶς ΜροΙποΚβ. ΦΊΦ. αἰκίζεταί γε Ὁ ΒΙΌΡΘΟΚ, αἐχέζεταέ σε 

ΒΙαγ 68. 2714. οὐχ ἄλλοτ᾽ ΝΥ ΟΒΘΙοΥ. 978. ἄϑλων γτροο. 

2179. ἐλαφρὸς ΚΊρἢ]. πραγμάτων ἨρἰπηβοοΊἢ. 281. πράσσοντας" 
εὖ δὲ ταῦϑ᾽ ἘΠΠΊΒΙΟΥ, πράσσοντας" εὖ ᾿γὼ ταῦϑ᾽ 7ΖΔοοῦΒ. πράσσον- 

ΑὮἢ ΡΒΟΜΕΤΗΒΕΥ͂Ν ΥἹΝΟΤΥΜ. 5 

τας᾽ ἦ ̓ γὼ ταῦϑ᾽ Βοίμο, πράσσοντας" αὐτὸς ταῦϑ᾽ Ἠρίδῖρ, πράσσον- 

τας ὧδε (γ6] ἐν δὲ) ταῦϑ᾽ ΑΟὟ Βομποίαον, πράσσοντας" δὸς δὲ 

ταῦϑ᾽ ΜΥΊΘΒΘΙΘΥ, 288. ϑνητοῖς δ᾽ τροο. εδρόμην αὐτὸς ΚΊΘΗΙ. 

284. ποιναῖς ὠόμην τοίαισέ γε οἱ 3860. τυχεῖν τ ΟΟ ἔδαυρί. τοιαι- 

σέδε οἱ 2386. τυχὼν ἘΕἸΠΙΒ]6Υ. 284 .--- 286 ἱἰηίογροϊδΐοβ ᾿παϊοδί 

ΚΊΘΗΙ. 285. πεδάρσιον ΤουρΡ. 287. καέτοι Υθ0. 291. πυχνά 

τοι γ6] πανταχοῖ ΑὟ οἰ], πανταχῇ, ρμοβίθᾶ πάντα τοι ἩοΥοΓάθη. ϑ ΒΟ 

γ θὰ χαὶ ζγὰρ) τὰ πάντα. . βούλομαι τοΐογτι δ ν. 289 Ραίθυ. 

999. ἄλλοτ᾽ ἄλλῳ ἘΥΔΏΟΘη. 8680]. δυῦ ἄλλῳ δυΐ ἄλλο Ἰορίββθ 

τνἱἀοῖαν Ῥαθίο. 298. ἴῃ 50Π0]10 πελάσω ῬΑΙΘΥ. 

8901 ἀοϊοὶ ΚΊΘΗΙ. 907. ἔστ᾽ ἂν ὅτῳ Μαανίρ, (ἔσϑ᾽ ὅτῳ 

ἂν ἩοΥογάθη). μεέζον᾽ ἂν οἶκτον ΝΥ Δκοἢ 14, μεέζον᾽ ἂν ὥραν Βυγβθ8. 

814. ἔα ] τί χρῆμα λεύσσω; Ὀϊμπα. 918. ἢ ὁοΥΓ. ἴῃ ἢ γ6] ἢ ΟΟΥΤ. 

ἴῃ ἦ οἸΐπι τοΐθσθθαηῦ οχ Μ. 920. δέρχκου, ϑέασαι Μροίπροκθβ. 

829. ὄχλον Τ)οοἀογ]οΐη, ὄτλον οἸἵπι ΜΙ Θίμθκθ. 8294. πολὺν παρόντα 

μόχϑον (μόχϑον τοο0.) ΜΗδαυρί, γόλου παρόντα μύχϑον ἸιΟΥΪΠΒΚΙ, 

χόλον παρόντ᾽ ἄμοχϑον 1, ϑομπιαϊί, πικρὸν παρόντα μόχϑον ὙΥεΙ!. 

990. μόχϑων παρόντων ΒΙοχηΐ. 339. 56Π0111 γοῦρθα γνωμιχῶς δὲ 

φησὶ δᾷ 8385. ΡοΥ ΠΟΥ Ραΐδί ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 942. (ν᾽ ἂν δύνω- 

μαι Ἐεἰ5]ρ). 945. προσγίνεται γΥθ00. 9460. αἰκέας ΝΥ δΚοΠο]ά. 

Ιῃ 50 ῃο] 10 ἱπίοι ὅτε οἱ τὰ ἐπὶ σαυτῷ (5ῖο Θῃΐπὶ ΟΟΥΤΙῚΘῚ) ἰδοῦηδπι βίδ- 

ταἱΐ ἰάθη). 947. πόνων μετασχεῖν ὙΥ Εἰ]. 947 -- 49 ἀοϊοί ΚΊΘΗΙ. 

348. Ξομο!αϑία χαὶ νῦν ἐάσω νγεὶ Ῥοίϊυ5 νῦν δ᾽ οὐκ ἐάσω Ἰορίδδθ 

νἱἀθίαν Ῥαἰοῖο. 960. πημανϑῇς μολών ΕΓ Ὗ Βομμημϊαί. 959. ὁρ- 

μωμένῳ δυΐ ἀποσπάσῃς Ἠδιΐπηρ. μηδαμῶς μ᾽ τθοῦ: 966. ἐπαι- 

νῶν οὐδαμῇ δ 82ΙΟΚθη. 359. ἅττα καὶ πονεῖν οἸπι Βοΐ!Ε. 96]. οὐ 

κεὶ. Ηἰτβομὶρ. οὕνεκα οχ Τανθδὶὶ ργδθοθρίο νυϊσαίαγ. 962. πη- 

μονὰς χυρεῖν ὟὟ 61}. 968 -- 88 Οοδδπο ἰὐϊθασπί οὐΐδηη ΤΘΟΟ.; 

368.-- 86 Οοραπο {ἰρθαϊ Ὑοπα61- ΗΘΥ], ἰΐοπὶ Ὑ ΊΘβοῖον, 968 --- 81 

Οοθϑμο, τοϊᾳαα Ῥγομιθίμθο νἱπαϊοδί, Ἰδοῦπδπι ἃπίθ ν. 882 βίδίιθῃβ, 

ΒοΙΡΚ. 3804. πρὸς ἑσπέρου (γ6] ἑσπέρας) τόπους ϑρδηΠΕΪπι, 

πρὸς ἑσπέροις τόποις 8,10 Κοη., ὕστις ἑσπέρους τόπους ΕἸ ΤΊΒΙΘΥ, προσ- 

εσπέροις τόποις ΒοΙρκ. ὅστ᾽ ἐς ἑσπέρους Μθῃρθ. 9θὅ54ᾳ. χέων... 

ἐρείδων ἄχϑος ῬΟΙΝ, 966. ὥμοιν ΒΟΡ. 969. ἕχατοντα- 

κρανον οἸΐπιὶ ἤοτῃη. ἅ70. Τυφῶν᾽ ἅπασιν ὕστις ἀντέστη ἘἸΡΊΒΙΘΥ, 

(ϑοῦρον Τυφὼν ὃς πᾶσιν ἀντέστη τορυάίαί Βυι167), Τυφῶνα ϑῆρ᾽ 

ὃς πᾶσιν ἀντέστη Βυτρο8. μόνος ὃς ἀντέστη Βυΐ]εν. ὅστις ἀντέστη 

(ἀο]οίο πᾶσιν) Θαἰδίοτά, πᾶσιν ὃς ἀνέστη ΜΛ ΘΥΠΟΝ, πᾶσιν ἀντέστη 
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ΔΠΟΉΥτηι3, (πᾶσιν ὃς ἔστη Τλπάδαυ), ποσὶν ὃς ἀντέστη δτηΐοι5 Υ̓ οΓά5- 

πουίηὶ, πᾶσιν ὃς προύστη οἸΐπι ΤΟ οοῖκ, πᾶς ὃς γε] στάσιν ὃς ἀν- 

τέστη ΘΟὟΝ Βομποίδον, πάλιν νεῖ χάσιν, ὃς ἀντέστη ὙΥΊΘΒΘΙΘΓ, παῖς 

ὃς ἀντέστη Κυϊδαϊα, πᾶσιν ὅς γ᾽ ἔστη 8:26] 1π5κὶ, εἷς ὃς ἀντέστη 

ὝεΙ!. [Ιπΐὸῦ πᾶσιν ὃς οἱ ἀντέστη Ἰδοῦπαπι 5ἰαίαϊΐ ΝΑθκθ. πᾶσι 

ϑεοῖς ἀντηρέτην, ουπὶ ὙΥ Εἰ]ο μοϑί ἢ. γ. Ἰδοῦπδηι βίδίιθηϑβ, [3 Θομπιϊαί. 

γογβαμ ΒΡρυσίαπι ἱπάϊοαὶ ῬΆΙΘΥ. 971. συρίζον ῬαΪΘΥ. φόνον Υθ60. 

874. ἄγριον τοοῦ., ἀγρύπνου Ῥοίίοι, ἀγρέπουν ΘΒ 61.ιτ. 8768. ἐχ- 

φυσῶν φλόγα Ἠοϊπιβορίῃ. 380. ἰπ 50 0110 δῥμετὰ οχ [1,ΔΕΠ0 

ἱπίογργοίδιηθηίο »ἱγοίο αἰγὶ πηθηΐθα ἥπχίββ υἱάθίαν Ῥαἰοίο. 985. 

λευρὰς Υθ00. 387. δεινοῖς Ῥαιν. ἄπληστος αφάϊκο, ἀπλάστοις 

ΟἸἶπὶ Βοίμθ. ἀπλάστου οἀϊάϊ! βομποὶς δἀἄθηβ »πἱβὶ π|8}}8 ἀπλάτου 

ΡΙῸ ἀπλήτουκ. Ὑογδαμῃ ἀοὶοὶ ΚΊΘΉΪ. 388 ἀοϊοθαί οἱΐπὶ Βοίμθ. 

Αηΐο 889 Ἰδουπδη 5ἰδίαϊς Ἠοἰβὶρ. 898. οὐχ, ὧν Προμηϑεύς 

ΔΠΟΙΥΤΗΙΒ. 394. ὀργῆς νοσοῦσιν Βιεἰδὶς, ὀργῆς ζεούσης Ὀϊπά., 

ὀργῆς νοὶ σφριγώσης (οἰ 896 σφυδῶντα) γε] βρυούσης Ἤργτη., φρε- 

νὸς νοσούσης ΝῊ εἰ. 3906. σφυδῶντα οἸϊπ) ὁχΧ ΜΙ τοίου [ΠΣ 

(εἶν. σφαδάζουσαν καὶ ζέουσαν ΤὨΘΠδί. οΥ. ὙΠ ν. 98, φ͵ΤΔΥ ΒΟΘἢ8 

γα πὰ Οἷο. Τυβο. ΠῚ 81). 397. προμηϑεῖσϑαι 5680]. αἱ νἱά οι 

οἱ γτϑόῦ. τολμᾶν πιϑεῖν ΟὈΘΓΑΙΟΚ. Απίο 399 νϑύβϑυπιὶ (δρῶ - 5) 

οχοϊἶθβθ ρυΐϊαὶ Βοἰβίς. 

400. τήνδε τὴν νόσον το. 402. μεῖζον δοχήσει εἰ]. δόκει σὺ 

Ηδτη. 404. γὰρ σὲ ΚίοὮ]. 406. τοῦτον Νάθεγ. 410. λευρὰν Υθ0. 

4155. δ᾽ οἱ λειβομένα ἀο]ονῖ!, 50 6 π8 417 ἔτεγξε υἱ οδβὺ ἴῃ Υθ6.; 

Ηδθαΐι. δακχρυσισταχτὶ δ᾽ οἸίπι, ροδίοδ δαχρυσίσταχτον ἀπ᾿ ὄσσων ῥα- 

δινῶν δ᾽ εἰβομένα ἤρττι., δαχρυσιστάκτων δ᾽ ἀπ᾿ χτέ. α ΟὟ ΒοΒποίάοΥ, 

δαχρυσίστακτον ἀπ᾿ ὄσσων δ᾽ ἀδινὸν λειβομένα Ὑ ΕἸ]. 4160. ῥαδι- 

νὰν Ἠατγίπηρ. [Ιῃ 50Π01 10 οὔἔγηταε δὰ οἴχεται ζἀλλοτρέων) ῬΑΙΘΥ. 

417. νοτίαις Τύχη. 418. Ζεὺς δ᾽ ΒοὉ. 421. ἀρχάν ὙὟΥ αἴκο- 

ΠοΙά. 422. δ᾽ δε ὙΥΔΚΟΒοΙά. 4294. χἀργαιοπρεπῆῇῆ (οἱ 42 

στένουσα) Ἠραΐῃ. φ{μεγάλαν καὶΣ μεγαλοσχήμονα ΟΟ Ηδυρί. μεγα- 

λοσχήμων {μεγάσχημονν) ἅτ᾽ ἀρχαιοπρεπῇ ΑὉ ὟΥ Βομηοίαοτν, (μεγάλως 

το μεγαλοσχήμονα κἀρχαιοπρεπῇ ΕὙΪίΖΒοΘ, μεγάλοις σχισμοῖσιν 

ἀρχαιοπρεπῇ ΒΔάπδηι. 425. στένουσα τοοῦ. {ζδαχρυχέει) στέ- 

γουσα Ἠοτδηη. περϑομέναν Ξυρρ]οὶ Ὀἰπᾶ., πολλὰ πρέπει ἘΠΠΡΌΥ, 
τ᾽ ἐσχατιαὶ Ὑ οἰ], ϑ᾽ ἑσπέριοι Ὗ΄., δυρόμενοι ΕὙΪΈΖΒΟΠΘ. 427. ὁπό- 

σοι χάτοιχον Ἠδτυίαπησ. 480. χάμνουσ᾽ ἅμα ϑνατοί (εἰ 421 ἐν- 

δειχνύει) Ἠαγίαησ. 482. μάχαις τοῦο., μάχαν ΒΟ. 484. ἐσ- 
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χατον πόρον Υθ00. 430. Ἡβαρίας Βοἰββοπδᾶθ, Ἀβάριες ΒΌΓΡΘΒ, 

Χαλυβίας ϑοϊμαοίζ, Ἀραμέας ὙἩ 6Β616Υ, Σαρματᾶν (ΟἸ τ Γάβιοὼῦ) Ήρττη.. 

Ἀρίας τ’ Μαγίίη, Ἀρέίας τ᾽ νε] Κἀρίας Ἠδτίπηρ, Ἰβερίας ΑἸΛιανᾳ, 

Χαλκέδος Ἠοἰπιβοοίι, Ἀερέων Β ΕὉ58. 438. πύλας Βυγρθβ, λέ- 

πας ΝΥΙ65616γ. νέμονται Υθ00. 441.-- 4θ-- 447. δ] 5ἰαίαϊ Ηθττη. 

441. μόνον μόνον δὴ πρόσϑε οἱ οχ ΑἸά. σοῦ ἄλλων 1,ΔΟΒπιᾶπη. δὲ 

γθ66. ἐν πόνοις οτιἰἰοαΐ βομπαοίζ. πόνοισιν ΒΌΓΠΘΥ. 441564. μό- 

νον δὲ πρόσϑεν ἐν πόνοις ἱ δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις Τιτᾶνα λύ! μαις 

ἐσειδόμαν ϑεῶν (ϑεῶν το0ο.} [Ἄτλαντος ὑπέροχον σϑένος χραταιόν, ] 

(ὃς γᾶν) οὐράνιόν τε πόλον | νώτοις ὑποστεγάζει, φοβὺ 441 (οἸ πὶ 

449 ροβί μυχός) Ἰδουπδπι 5βίδίπιθμβ, Ηθγπ., μόνον δὲ πρόσϑεν ἐν πό- 

νοις εἰδόμαν ϑεῶν δαμέντ᾽ "Ἄτλαντος ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν, ὃς 

γᾶν οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάζει Ἠοἰηδοοίι, μόνον δὲ πρόσ- 

ϑεν ἄλλον ἐντόνοις δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις τε Τιτᾶνα λόμαις εἰσει- 

δόμαν κτέ. Μαᾶνὶρ, 441 440 ἀοϊοῦ Βαά)ιαπι, ἴοτί. μόνον δὲ πρόσ- 

ϑεν ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ ἐσειδόμαν 1 ϑεῶν ὃς ὑπέροχον σϑένος χρα- 

ταιὸν ] γαίας οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστενάζξει. 442. ὃμα- 

τὸν Οοηγαάί. δαμέντ᾽ ἀκάμπτοις ΝΘ]. 443,5... δαμέντα δὺυσ- 

πόνοις (ἀο]οῖο ἀδαμαντοδέτοις) οἸΐπὶ Ηδτιδμη. δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις 

εἰσιδόμαν ϑεὸν Ο ΒΙΌΌΘΟΚ. 4492 5Ξ.ᾳ. δαμέντ᾽ ἀχμάτοις εἰσιδόμαν 

ϑεόν, ὃς {γᾶς αξὲν... νώτοις ὑποστέγων στενάζει οἸ᾿πι ΥΥ. 448 5664. 

εἰσιδόμαν ϑεύόϑεν Ἄτλαντος αἰὲν .. οὐράνιον πόλον ὃς νώτοις ὑποστε- 

γάζξει ΤΡΕυρκ. 444. ὃς αἷαν ὑπειρέχων οἸΐπι ϑοιμαθίΖ. αἐὲν 

(αἴας) Μίποκν2. ὑπερέχει ῬΔΙΟΥ. 4445.4ᾳ. Ἄτλανϑ᾽, ὃς αἰὲν 

ὑπέροχον γϑονὸς χατερείδων οὐράνιον τε πόλον νώτοις ὑποστενάζει 

Θομαοίζ, Ἄτλαντος αἰὲν ὑπεέροχον . . νώτοις ὑποστενάζει Ἐεἰπὶρ, ἼἽτ- 

λαν, ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν {γᾶςδ οὐράνιόν τε πόλον νώ- 

τοις ὀχῶν στενάζει Ὀϊπά., Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἐὲν ὑπερέχων χϑονὸς χρα- 

ταιὸν κτὲ. Ἠδὶπι, Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος χρατῶν γάϊον 

οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάζξει Μεΐποᾷθ, Ἄἀτλανϑ᾽, ὃς αξὲν 

ὑπέροχον σϑένος κρατύνων οὐράνιόν τε πόλον φέρων νώτοις ὑποστε- 

νάξει Ἠδγίυηρ. 445. χραταιῶν ν6] χρατύνων οἸπὶ ϑοϊμιοῖΖ, χαρ- 

ταίνων γ6] κραδαένων οἸπι Ηδτιᾶπη. χραταιὸν οὐρανοῦ πόλον Βαυϊ- 

[6 Υ. 44554ᾳ. χρατύνων {γᾶς .. ἐπιστενάζει ΕΥΖΒΟΠΘ. 446. 

ὥμοις ϑίδη!οεγ. νώτοις ἐρείδων γε] νώτοις φέρων γε] νωτέσας γο] 

νώτοις ἀνέχων γ6] νώτοισιν ὑποβαστάξων οἸΐτη δομαθοίζ. νώτοις ὑπο- 

στηρίζει οἰΐπη, ροβίοα νώτοις ὑπὼν στενάξεε Βοί 6. νώτοισι βαστά- 

ξων ὑποστενάξει ΒΓ. 441. βοᾷ δὴ .. κλύδων {πέριξ ἀεέρε- 
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ταῦ ὝὟΕΙ. 447- δ1 δηΐθ 441 τϑροηϊΐ Ὁ ΕΙΡΌΘΟΚ. 448. ξυμ- 
πονῶν οἸἰΐπη ϑομαρίζ, ξυνεμπιτνῶν 1 ΔΟΒΙΏΔΏΗ. 449. χελαινὸς 

Ἄϊδος δ᾽ Ὀἰπάονί. ἐμβρέμει Ἡεοὶπιβοοίῃ. 4495... χελαινὸς Ἄϊδος 
ὑποβρέμει μυχός τε παγαΐ ὃϑ᾽ ΤιΔΟΒΙ Δ ΠΗ. 451. (ϑρηνοῦσιν νΕ] 
πενϑοῦσιν γ6] ρΡοίϊ5) ἀλγοῦσιν ἨρΙπιβορί!, ἀγοῦσιν Ἢ εἰ]. 464. 
προσσελλούμενον γθ60., προυγελούμενον Βοπέϊογ, (προσηλωμένον ϑίδη- 
16γ), προσνελούμενον αᾶνο5, προσσφηνούμενον νρ6] προσστηλού- 

μενον Ῥδαῦ, {γε} προσελούμενον γ6] {γε) προσηλωμένον ἨρδΙΙ, 
προσσελούμενον ὩΟΌΓΘΘ, προξενούμενον γ6] προυξενωμένον οΟἸ πη 
Βαί]ογ, προσσελούμενον ΜΙποΚνΙΙΖ. 4567. χἂν αυΐ εἰδυέαισιν ἐν 
ΑΌΓΘΒΟΙ.. 4568. τὰ δὲ βροτοῖς δωρήματα ΕὟ Βομπιας, τὰν 
βροτοῖσι δ᾽ ἔργματα Ἠδυπνοτάθη. δὲ πταίσματα τεο., δ᾽ εὑρή- 

ματα Ἠθαΐι, δὲ πράγματα Μεοίποκο, δ᾽ ἡγήματα (ν6] δ᾽ ὁρμήματα 
γ6] δ᾽ αὐχήματα) ΚρΟΚ. 461. ἀνϑρώπων ὙΥδΚοΙΕΙα. 462. 
ἔννοιαν ὙΥΑΚοἢοΙ4, εὔσοιαν Μροίποῖκο." 4θδ. μαχρὸν γρόνον τθ0ο. 
4606. χοὔτε ῬΟΥΒΟΗ. 4607. οὔϑ᾽ ὑλουργέαν ΒεϊΖ. 408. ἀε-: 
σορος Ῥϑαν. 472. γνώμης τροπῶν ὝΕΥΤΔΙ]. 478. ἴῃ 56010- 
ο Παλαμήδει Οομεοῖ, προσῆφαν ΑὈγΘΒΟΙ, ἔσως δὲ χἀκείνῳ Προμη- 

ϑεὺς ἨρΙμηβοοίῃ, ἔσως δὲ κἀκεῖνος ἐκ Προμηϑέως (οἷν. 5680]. Τθ6. 
ἴσως δὲ κἀκεῖνος ὑπὸ Προμηϑέως ἔμαϑε ταῦτα) Ῥαϊογ, ἴοτί. ἔσως 

δὲ χοινωνῷ Προμηϑέως. 474, δυσχρέτους ὁδούς ϑῖἴ0}". ΕΠ]. 11, 

ϑυσχρέτους φύσεις Ἠδττηδηη. ϑ'΄0ΠΟΠ γουθὰ οἷον... ποιεῖ δᾷ 470 5ρθ0- 
ἴδγο ρμαυΐαί ΥἹΙΘ]]]. 475 -- 77 τη οἰθοῖοβ δὰ Αθϑοῦν}} ῬΑ] θ θη 

γοίοσί ΚΊΘΗΙ. 470. σύνϑεσιν δῖον". ἢ. ΧΧΧῚ 1. 477. μνύή- 

μης Βροιηβίρθυῃ. 479. δουλεύσοντα Κιτομ οἵδ, σήμασιν Τη. ΕΔΌΘΥ, 
χέντροισιν ΒΥΌΠΟΚ. 4885.4. πέπονθας .. πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρε- 
νῶν πλάνῃ (πλάνῃ τϑ00.) ΒΙΆΠΟΚ, πέπονθας .. πῆμ᾽ ἀποσφαλείς φρε- 
νῶν, χαχὸς δ᾽... νόσον πεσὼν ᾿ {(κακχοῖς) ἀϑυμεῖς Ἠογᾶηη. ἀχὲς 

πῆμ᾽ Ῥανο5, εὐχὸς πῆμ᾽ Ἠδυίΐυηρ, ἀπιϑὲς πῆμ᾽ Υ εἰ]. αἰχκὲς πεπον- 
ϑὼς πῆμ᾽ Ἠροἰμηβορί, αἰκὲς πέπονθας πῆμ᾽ Ἠογπογάθη. 489. πλανᾷ 

καχὸς δ᾽ ἰατρός, ὅστις (ὕστις τοοο.) ΑΟὙὟΝ Βομποίάθυ. χαχοῖς Οοη- 

ταί. 491. εὑρεῖν ὅτοις (γ6] οἵοις) εἰ ΑἸ ΝΔιοκ. ἠἀάσεμον Υθ00., 

ἐατέον Ἠδιΐϊυηρσ, ἐχτὸς εἰ Ἠογπογάθη. 492. ϑαυμάσεις γτθοο. 
496. οὐ ποτιστόν τοοο., οὔτε πιστόν τοῦ. οὐδὲ παστόν οἸΐπι δὰ]- 

ΠΉΪη. 499. (ἐξαμύνωνται ΒΙοπιί.). 

600. δὲ τοοο. 505. δεξιοὶ φορὰν Ἠδἰπιϑοοίῃ. 506. εὐώνυ- 
μοε Υθο. δ07. (ἀλλήλοις ὟΝ ἀκοῇ 618). 509. (τελειότητα (Δ581}.). 

509 --ὅ11. σπλάγχνων τε γροιὰν ποικέλην τ᾿ εὐμορφίαν (οοἰοΓ 18 ἀ616{18) 
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Οοηγδαί. Ῥοβί 510 νοϑγύβιτη οχοϊἶββα οθηβοΐ ΗΠ. 511. γο- 

λῆς τε ποικέλην λοβοῦ τ᾿ Ἠεἰπιβοθίῃ. 512. γάμ᾽ ἄκραν Ἐοἰδὶρ, 

σύν τ᾿ ἄκραν (Δ ]16πὶ συγκαλυπτά τ᾽ ἠδ᾽ ἄχραν) Ἠαγίαπῃρ, χᾷτ᾽ 

ἄκραν ΒΙαγάο5. Εογίαβ86 νϑῦρ θχοίἀθγαηΐ ἰηΐον χαὲ μαχρὰν {χέρ- 

χονν οὐ ζἄχραν) ὀσφῦν. 514. ἰῃ 500] 10 γνῶσιν καϑ᾽ ὁδὸν 1)ἃ- 

γίοβ. ἀπάργεμα Ιδ0008. Πὶ 50|ο]1ο ἴοτί. παρὰ τὸ ἄργεμον. Ῥοβί 

519 νϑύβυπι ἰπίογοὶ 1556. ορίμδίαν ὙΥ 61]. 5920. »5ὶ αὐἰὰ τηυΐδῃ- 

ἄσπι, οοπίοθτοπι σάφ᾽ ἔσϑικ ΒΙοπιί. οὐδ᾽ ἂν .. ϑέλῃ Βγύαποκ, οὐδ᾽ εἐ.. 

ϑέλοι Ἠαγίαηρ. 521. πολλὰ συλλήβδην ΑΙ Ναυοῖ. μάϑοις Υθ00. 

94. ἀκήδει, δυστυχοῦντας ΜΝ ΘΒΘΙΟΥ. 595. εἰμ᾽ ἐκ τῶνδε, τῶν 

δεσμῶν σ᾽ ἔτι Ἠαγίυπρ. ἐκ λόγων 50Πο]1αδία, Ἰορ͵856 υἱάθίαν ῬδΙθ10. 

9554. δεσμῶν Διὸς .. ἰσχύσειν ἔτι ΝΥ Δκοβεϊά. 5926. ἐσχύσειν 

τινός ῬΔΕΥ͂. 597. ταύτῃ μ᾽ αἶσα ΚοοΚ. μοῖρα τῷ τελεσφόρῳ 

ὙΥΊΘΒΘΙΘΓ. δ92754ᾳ. οὐ ταῦτα ταύτῃ, Ἠοϊρ᾽ ὕπως τελεσφόρος 

κράνῃ, πέπρωται οἸϊπι ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΥ, οὐ ταῦτα ταύτῃ, Ἠοξζραν ὡς τελεσ- 

φόρον κρᾶναι (γ6] Ἠοῖρ᾽ ὅπως τελεσφόρος χράνγ). πέπρωται 5808ι0- 

Ἰἰαβία Ἰορίββθ νἱἀθίαν Ῥαϊθῖο. δὅ29. χναφϑεὶς ΝΑΌΘΥ. 92. τρίσ- 

ομφοι ΜΥΘΒΘΙΘΥ. 89. ἄρ᾽ ὃ τθῦ., γὰρ ὃ Βυί]ογ. 596. οὐχ 

ἂν πύϑοιο νοὶ οὐκέτ᾽ ἂν πύϑοιο νε] οὐκ ἂν ἐκπύϑοιο τοῦθ. ἘΟΓ. 

γῶν τοῦτ᾽ ἂν οὐ πύϑοιο. 5897. οὔ που ῬαΙοΥ. 598. τοῦτον 

οὐδαμῶς Ἡρὶμηδοοίῃ. οὐδέπω ῬαΙΘΥ. δ4δ54ᾳ4. ϑεοῦ ᾿ς ὁσίας ϑοῖ 

νας -. βουφόνους ΜΥΊΘ56]οΥ. δ4754. Ὠχεανοῖο ΤΥ. παρὰ πατρὸς 

πόρον ἄσβεστον Βοῖ!αΕ. ἄσβεστον πόρον ἀε]οί Βαΐ]ν. ἄσβεστον 

ῥόον Βοϊδὶρ. βουφόνοις ἄσβεστον πόρον Ὠχεανοῦ ΟΟ Ηδυρί. παρ᾽ 

ἸὨὨχεανοῖο πόρον ῬαΙΘΥ. δ560. μάλα Βεγρίκ. μάλα μοι τοῦτ᾽ Ηθγπι., 

ἅμα μοι τόδ᾽ ἸΔο0}5, ἅμα μοι τῷδ᾽ ὙΥΊΘ5616γ, ἀλλά μοι τᾷδ᾽ ῬῊ Βγδαπ. 

557. μυρέώοις (ἐν μόχϑοις ΟΟ Ηαυρί. μυρίοις (δέμας; διακχναιό- 

μενον | μοχϑήμασιν Ἠοἰπιδοοίῃ. μόχϑοισι διακναιόμενον ΒοίΠθ. γυιο- 

φϑόροις βυρρ!εί Πἰπηά., βουλαῖς ϑεῶν ΜΙποκνίί,, αὐϑαδέᾳ ΚΊΘΗΙ, Ζηνὶ 

στύγος ϑπογοηθυγρ, ϑεῖον δέμας Ἠαγίαηρ, χαλκευμάτων ΕὙΪίΖΒΟΠΕ. 

559. ἐν ἐδίᾳ γνώμᾳ ΜΟΙΘΙ], αὐτογνωμόνως Ἐοἰδὶρ, ἔδριδε γνώμᾳ 

ΘΟὟ ϑομποίάον, αὐτόνῳ γνώμᾳ Ὀϊπά., νηπέᾳ γνώμᾳ Ἠδ]π)., κυρέᾳ 

γνώμῃ ΜιἰποκνήϊΣ, δαΐᾳ γνώμῃ ἘΤΆΠΟΙΚΟΙΝ, ἐϑέᾳ γνώμῃ Ἠαγίαηρ, αὐ- 

τόβουλος ὧν Μεΐπεῖκο, οἰόφρων γνώμαν ἪΝ εἰ], αὐτοβουλέᾳ Ἠφοἰτηδορία, 

μουνάδι γνώμᾳ ὙὟ., ἀντέᾳ γνώμᾳ ΕὙἸΖΒΟΠΘ. ὅ01. ἰδ᾽ ὅπως Ὀϊπά. 

5θ2. γάρις ὠφέλει σ᾽ Βυγᾷο5. δ6δθθ. (ἰσχὸνΣ ἰσόνειρον, ἃ τὸ | φω- 

τῶν ΒΙοπιί.)). ἐκελόνειρον ΜΙποκπίί, ὡς ὄνειρον ΕΥΪ ΖΒ. δ6θ7. {τα- 

λαῶν ἀλαὸν ὙΥ ἱποΚο]πηαπη, ζξάλωκ᾽» ἀλαὸν 1Δπᾶάϑι. ἀλαῶν ζἀλαῶςΣ 
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ΒΌΤΠΘΥ, ἀλαὸν {ζἁλύει. ΟΟ Ηδυρί, ἀλαὸν {φέρεται Μὶποκν, ἀλαὸν 

{πέλεται ΚΊοΙΙ, ἀλαῶν ἀλαὸν ΟΟὙΝ Βομποίάεγ, ἀλαὸν ζφωτῶν) 

ΘΕΠΘΥΘΠ ΓΟ. δθ75ᾳᾳ. ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον ; οὔποτε γάρ 

τοι κτέξ. Βουρᾷ, ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον; οὔποτε ϑνατῶν τ. 4. ἀρ- 

μονέαν ἀνδρῶν παρεξίασι βουλαί ϊπᾶ. δ69. οὔποτε (ζοὔποτεν τὰν 
Βοίϊο, οὔποτε τὰν {ἀγνὰνν Ηδ]πι, οὔποτε τὰν {σεμνὰν ϑομοθιηδμῃ, 
οὔποτε {γὰρ γ6] {τοὺ τὰν Ἠαδγίαπηρσ. ὅ70. βροτῶν παρεξίασι 
ΤΟΙ ΠΊΔΠΗ. δ75. ἐκεῖν᾽ ὅ γ᾽ Ῥαῦν, ἐκεῖν᾽ ὃ τότ᾽ ΟΟὟ ϑΒομπηοί- 

ἄογ, ἐχεῖνά δ᾽ ὅσ᾽ ΕὙΪΙΖΒΟΙΘ. δ7554ᾳ. λουτρὰ λεχέων σῶν ἨδΥ- 
ἰπησ. 5ὅ760. λέχος εἰς σὸν Ἠρττη. 578. ὁμοπαίστριαν γε] 
ὁμοπαέχτριαν ὙΥ ΕἸ]. 579. ἔδνοις ἀο]οί Τ,ΔΟμπδηη. ἄγες Ηαγίαπρ. 
5684. ποιναῖς τοοο. ποινά σ᾽ ὀλέκει Ἡ Βίορῃϑημ8. ὅ85. ὅπῃ τϑοο. 
587. ὃ ὃ ἀοϊοί Ὠϊπά. 589. ἄλευε δᾶ ΑΥπα]άπ5, ἄλευ δᾶ ϑ0Β]68- 
ΠΟΥ, ἄλευ᾽ ὦ δᾶ ϑομο]οῆρ]α, ἀλύω, φεῦ δᾶ Ἠδγίαπηρ. 589 564. 
φοβοῦμ᾽ εἴδωλον... ἄλευσόν με, Δᾶ, τὸν. . βούταν, ὃν. . κεύϑει 

(692) ὁ δὲ πορεύεται κτξ. ΒΌΓρΕΒ. 591. ὅδε πορεύεται Ν ἸΠΟΚΟΙ- 

8 πη. (δὴν δόλιον 1ΔΟΙΒΤδπη. δολερὸν τθο., γρ. ϑολερὸν γ60. δό- 
λιον ἅμμ᾽ ΝΥ ΘΒΘΙΟΥ. φόνιον ὄμμ᾽ ΚορΟΙΐγ, ϑαλερὸν ὄμμ᾽ 'ΤἬΟΠΙΔ8. 

593. ἀλλ᾽ ἐμὲ Βγαποκ. χἀξ ἐνέρων ὟΝ εἰ]. 594. χυναγετεῖ ΒΓΌΠΟΚ. 
ὅ945.. πλαναῖσε νῆστιν ἀνά τε γᾶν ψάμμον τε πάραλον ΒυΓρ68. 
ὅ96. χηρόπαστος Βοηΐογ. [ἢ 50 ῃο] ο ἀλλὰ διώκει με. --- διὰ τὸ 

νηστεύειν Ἠοϊπηβοοῖ!. ᾿ δ97. ὑπνολέταν Ἠδτγίθηρ. 598 54. ἐἀὼ 

ἐἀὼ πόποι, ποῖ πόποι, ποῖ μ᾽ ἄγουσε τηλέπλανοι πλάνοι ϑοίά]6γ, ἀὼ ἰώ, 

ποῖ ποῖ, ὦ πόποι, πῇ μ᾽ ἄγουσι κτέξ. Ἀοἰδὶν, ἀὼ ἐὼ πόποι. πόποι, πῇ 

μ᾽ ἄγει τηλέπλανος δρόμος Ἠαγίπηρ. ἐἀὼ ἐώ, ποῖ μ᾽ ἄγουσιν πόποι 
ΑἸμιάνίρ. 599. ὦ πόποι, πᾷ μ᾽ ἄγουσι ἙΠτηΒΙογ, πᾶ, πόποι, πᾶ 

μ᾽ ἄγουσι ΜΟΙ, πῶ πόποι, ποῖ μ᾽ ἄγουσι ἘΏσοΥ. μαχραὲ γ6] γϑο- 
νὸς 5υΡΡ]οὲ Ἠρυτηδπη, πάλιν Ὠϊπαοτί. 

602. (ἐν πόνοις Οομγδαί). 610. γεγυμνάκασ᾽ Ἐ]ΠΊΒ]6γ, ἐγύμ- 
νασαν ῬΔΙΘΥ. ὅποι ΥΤθ06. 61235αᾳ. (τᾶς παρϑένου πρόσφϑεγμα 
βούχερω χλύεις ΑΥπαΙάπ5, τᾶς βούχερω πρόσφϑεγμα παρϑένου κλ)ύ- 
εἰς; ΗΘΔ). 618. βουχέρω γτϑοο. 617. “Πραστύγητος Μοτΐοθ. 
βιάζεται τϑοο., ἰοτί. λιάζεται. 621. τὰν ἀο]οὶ Ηαγίπηρ. ἐτήτυμα 

ΓΘΟΟ. θ22. δὲ ϑίθρρῃ. 6024. χέντροις {φρένας γε] κεντή- 

μάσιν Ήρττη., κέντροις, ἰώ Βοἰδὶρ, κέντροις (ἀεὶ ΜΙΠΟΚΥ ΙΖ. 626. 

Ἥρας οχ 5000} 0 βιρρὶοὶ Ηουπιδῆπ, ἦλϑον τοροῖϊς Ο ΟὟ Βομποί ρου, 
αἰνῶς ἱπβοῦὶς ΥΊΘΒΘΙΟΥ, ἔοτί. ἄλλων οχοϊάϊί. θ02854ᾳ. οἵ᾽ ἐγώ, 

οἵ᾽ ἐγώ Ἠατίυηῃρ. θ82. μαϑεῖν Βυγρο5. τέ με χρή, τί ΤΥ, 
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τέ χρή, τί μή, τέ ΤιΔομπδηη. εἴ τε φάρμακον ΊΘΒΘΙΘΓ. θ40. ὦ 

χαινὸν. . τιϑείς Βυγρο5β. ὦ κλεινὸν Ἐ Ὗ Βομιηϊαί. 641. τοῦ 

χάριν γτθ00. θ48. δωρεάν γέ μοι ΒαγΓθΕ5. θ44. πάντα γ᾽ 

ἂν ΒτγυποΟΚ. θ46. μὲν Διὸς τόδ᾽ Βυγρθδ. Ῥοβί 646 ἰδοὺ- 

Π8Π| 5ἰδίυϊ: Ἠδγίπηρ. 647. χαὶ προσπελᾷ σοι μοῖρα ϑανάτηρός 

τε χήρ; Βυγβθβ. ποέων δὲ ποινὰς 61}. ἀπλακημάτων, αὖ ΒΘΠΊΡΘΤ, 

ῬΟΥΒΟΗ. θ48. τοσαῦτον ἀρχεῖ σοι σαφηνίσαι με νῦν ϑομαρίζ, το- 

σοῦτό μ᾽ ἀρκοῦ .. μόνον ΜΥ̓᾿ΘΒΘΙΘΓ. Ῥοβύ 649 νούϑαπιὶ Ῥγοϊηθί δὶ 

(τέ σοι φράσαιμ᾽ ἂν τοῦδε πράγματος πέρι) Θχοὶ 41586, ΠΪ5] Υ. 650 βρὰ- 

τίαβ 5ἰζ, ρυϊαί Ῥδου. Υ͂. 660 βραγίαπι ἰυἀϊοαὺ ἩΘΥ ΘΓάθη. 651. τὸ 

μὴ παϑεῖν ὙΥΘΙΙΔιιοΓ. μαϑεῖν σε Βυγρ65. [ἢ 5080110 (εἰπὼν τὴν συμ- 

φορὰν) πρὸ καιροῦ 6Χ 50}0]. τ66. ΗδἰΠηΒΟΘΙΠ. Ῥοβί 651 ᾿πβου 

ΥΘΥΒΌΠΙ ἴῃ ΒΟΠΟΪΟ οοηδογυδίθπι ἃ δεῖ (ΕὙΔΠΟΚΘΙ χρὴ) γενέσϑαι, ταῦτα 

χαὶ γενήσεται ἩθρΤΙΠ. θὅ2. μὴ τῷ Βοίμθ. θ52 -- δά. [ώ. 

μήτοι μέγαιρε τοῦδέ μοι δωρήματος, οοἰογἽ5 ἀ6]ο[18, Ο11π| ΒΟΠαοίζ. 

6560. μᾶσσον ἢ ὡς τοοο., μασσόνως ἢ ̓ μοὶ ἘΠΠΙΒΙΘΥ, μᾶσσον ἢ κἀμοὶ 

ΔΠΟΠγτηι5 (ρα ΒΙοπιί.), μᾶσσον, ὡς (»5᾽ψυϊά6π)«) ΒΙοπηΐ., μᾶσσον 

ὧν ἨδΙη. 658. ἰπ 50 ο]ο τοῦτο λέγει (λέγει 5610]. γ60.) ἅμα... 

πράγματα καὶ διὰ τῶν τῆς Ἰοῦς Πρ. π., ὅπως τε μεταξὺ τὰ τῆς 

Ἰοῦς κτξ. Ῥαϊου, ἐν τῷ μεταξὺ 56})01. τθ06. θ)υο ΒΟ] 8. ἀθ ΘΟΙ51}10 

οἱ ἀθ ογάϊπρ μδυγϑίϊοηϊβ οοπίδιηϊηδία υἱἀθηΐαγ. 668 ἀοϊοῖ Ο Η1Ὸ- 

ὈθοἸς. θθ4. ὡς κἀποκλαῦσαι ΤΥΥΝΕζ, ὡς καὶ τὸ κλαῦσαι ἨΌΒΟΙΚΘ, 

ὡς ἀπό τε κλαῦσαι Μαγκαπα. χἀποδύρεσϑαι Υθ800. 065. ὅπη 

μέλλει Υθ00. θ66. ἰῃ 50!ο]ο ἀξίαν ἔγει τοῦ εἰπεῖν ῬΑΙΘΥ. 

θ67. ὑμῖν γ᾽ ῬαϊοΥ. ἀπειϑῇσαι 1 Ταἴθ. 669. ὀρίνομαι ὙΥΘΒ56]6Γ. 

672. πολούμεναι γ606. ΟἸ]Ἰοβθᾶ αυδπὶ δα πωλεύμεναι γ6] ρΡοίϊ8 πὸ- 

λούμεναι διάβογίρδὶῦ τὴ ποὴ απο: ἀειαπεφή ϑἃοστ οἱ ἀπ᾽ δη 6 

Ἰορὶς ὙΊΘΙ; ᾳαοᾶ 5υβρίοαϊαβ ογᾶπιὶ ἀεὲ ἐπιφοιτῶσαι, ἸἰϊοΥ15. ΠΟ δο- 

οοπηπιοάδίαπη οδϑδὸ τὰ ἀοουϊὶ ἰάθη, ααὶΐ 'ρ886 ἀεὲ ἀπεφαίνοντο 6οηϊ- 

οἶδ, τΐῃὶ παπο νἱάθίαν ἔαϊ556 ἀναστρεφόμεναι, ον. ἨθδγΟΝ. πολοῦν- 

ται" περὶ τὸ αὐτὸ ἀναστρέφονται. 684. νυχτίφοιτα φάσματα 

ΥΕΙ]. 685. Δωδώνην τθοο. 688. ἀπαγγέλλοντες ΕἸΠΙΒΙΘΥ. 

689. ἀσήμως τθοο. 0690. ἦλϑε βάξις γθ0ο. 691 ἀο]οί Ηρτ- 

ψοΥάθῃ. 694. ἂν Διὸς Ἐ]ΠΏΒΙΘΥ. 699. τόδε ΒΙΑγ(68. 

70153ᾳ. ὡς. . χρισϑεῖσ᾽ ἀεϊοὶ ΑἸΙλιαπηῖρ. 708. χκεγχρείας 

ΓΘ00. 704. λέρνης ἄκρον τε γ6] ἄκραν τε νοὶ ἐς ἄκρην Υθ00. 

(χάρην τε ϑοα!ίρον, ἁδρήν τε ῬαιΝ). ἀκτήν τε “Πέρνης ΒΙοιηῖ., “έρ- 

νης τ᾽ ἐς ἀκτὴν Βοἰδίρ, “έρνης ἀγρόν τε ΜΙποκνί. δ᾽ ὃ γηγενὴς 
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Βυΐί ον. 708 56. ἄχμητος ὁρμὴν ἐν ἐμοὺς σχκύτῳ στίβους Βυγρθ8. 

107 ἐξαίφνης τοῦ. αἰρνέδεος αὐτὸν μόρος Ῥογβοῃ. ἀφνέδιος ΕἸΠΊΒΙΘΥ, 

αἰφνέδια Βοίμο, αἰφνηδὲς ΜΥΊΘΒΘΙΘΓ, ἐχ “ιὸς ἘτΙΖΒΟΠ6. 712. σὺ 

ϑάλπε Ἠργνοσγάρῃ. 718. ἔχϑιστον ΚΚΟΘΟΙΙΥ. Ροβί 719 1ὰ- 

οαπδπι 5ἰαῖαϊ! ὙΥ 61]. 714. ἃ ἃ Βαγίαηρ. ἔπεχε, αποᾶ 50}0]. 

Ἰθ9 1556 γ᾽ ἀραΐαν, ΑὈΓΘΒΟΙ.. 715. οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ ηὔχουν ΓΘύ. 

(εἰ Ηφγπι.). οὔποτ᾽ οὐπώποτ᾽ ηὔχουν ϑοΠοΘΙΏΔ ΠΗ, οὔποτ᾽ οὔποϑ᾽ ὧδ᾽ 

ἐπηύχουν ΕὙΥ͂ΖΘΟΙΘ. [οσί. οὔποϑ᾽ ὧδ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν. 715 54. οὔ- 

ποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἄντροις ἐμοῖς ! ὦδε παραξένους μολεῖσϑαι 

λόγους Ὀϊπὰ.. οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμαν τοιούσδε σχκυϑροὺς μολεῖσϑα: 

Ηρ πηβοϑί!. 718. χαὶ δύσοιστα τοῦο. πήματα λύματ᾽ ἀμφάκχει 

σὺν χέντρῳ Ἡρτ. 7185.. δεέματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκε: κέντρῳ φή- 

ξξιν φυχάν Ἠϊπᾶ., δείματα κέντρῳ φύχειν φυχὰν ἀμφάκει ΥὙ εἰ], 

δείματά 8. ὥστ᾽ .. φυχὰν ἀμάν (ἁμάν) ΕὙΤΖΒΟ]Ι8. 719. φίχειν 

ΡῬϑαυν, τρύχειν Ηθαΐ, ψήχειν 1μρταῃά, φύξειν οἸἶπὶ Θὶπά., νύξεεν 

Ηρ ΘΓ άθῃ. 7921. πέφρικά σ᾽ εἰσιδοῦσα Ἤρττη., πέφρικα δ᾽ εἰσι- 

δοῦσα οἰϊπὶ πὰ. 7926. (τῶν πρὶν γ6}} τὸ πρὶν χρέος μὲν ἠνύ- 

σασϑε τὸ παρ᾽ ἐμοῦ Ἠδυίαηρ. πρίν τε Βδπομοηβίοθίη. ἡνώύσασϑ᾽, 

αἰ ΒΘΠΡΟΥ, ΒΙοιηΐ. 728. ἑαυτὴν ΑΡγΓΘΒΟΙ.. 731. σὺ δ᾽ Ὑϑοο. 

792. ϑυμῷ ξμβαλ᾽ Βανίαῃρ. 7384. τρέφψασα Υγϑοο. 785. πλαγκχ- 

τὰς Τδοῖογ. 738. ἰηΐου πελάζειν οἱ ἀλλ᾽ οΘχοϊϊθ56 πορπα]]ὰ (οὐ 

γὰρ εὐπροσήγοροι ξένοις πέλουσιν) ναϊΐδί Μοίηοκο. ἀλλ᾽ ᾿Δλιζώνοις 

Βυγροβ. ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις πόδας ΤΌΓΗ.. ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γ᾽ ὑπὸ ἘΠπη5- 

Ιογ, ἀλλὰ λισσάσιν πόδα Ἠατγίυηῃρ. 7385. ἁλιστόνοις γύαις. 

ῥαχέαισέί τ᾿ ἘΎΔΠΟΚΘΗ. 739 ἐχπέρα ἘΠΠΙΒΙΘΥ. Ροβὶ 799 Ιὰ- 

Θαμδπι βίαιαϊς Β ΕΌ55, ἰῃἰθυροηϊ Τδὅ -- δ7 [05. ΜΘΥΘΓ. 748. δ᾽ 

Ἄραξιν Βοῦν., δ᾽ Ἀράξην ἨρίμηΒοΘ ἢ. 748 -- 584 γμοβὶ 817 ἴγ818- 

Ρομπὶϊ, 748 ἥξεις ὑβριστὴν 5οΥἼθθη5. οἱ ἰδουπδᾶπὶ ἰηΐον 154 οἱ 818 

βίδίπθηβ, Βοίβία, ἰΐθῃῃ νϑυβαῃ (στέλλειν σε χρὴ κέλευϑον, ἔνϑ᾽ 

Ἀράξεα Ι ἥξεις ὑβριστὴν κτξ.) νοβὺ 8117 οὐ νϑύβαπι (πρὸς ἀντολὰς 

ἔπειτα Κασπίου μολεῖγ ρμοβί 164 ἱπίθγρομθἢ8 8ΠΟΠΥ 5 (Η.). Ῥοβί 

743 νογβαηι (σμερδνοῖς Ἀράξην κύμασιν βρυχώμενον) Θχοϊ ἀ͵856 Ραϊδὶ 

Ηργτη. 45. Καυκάσου μόλῃς ὅρον ῬδαΥ͂. 751. ἱπίον θὲερ- 

μώδονϑ᾽ οἱ ἕνα Ἰδοιπδπι (ὅτου ἐς αὐτὰ τἀπέχειν᾽, ἀποκρήμνοις ὁδὸν 

ἐλῶσαν ἀχταῖς ἔστε, πρὸς στόμωμ᾽) 5ἰαἰαϊ ΜΕΘΓΚΘΙ. 7584. ἀσ- 

μεναε Ἠθγ ΘΓ άθῃ. 7517. Μαιωτικήν ΒΙΑγαθ68. Ροβὶ 757 ἰη- 

βου ἔσσ. 189 Ν.. οαἱ Βαυθδιαπρὶὶ νϑυββ 75254-. ἰγδηβρΟβ[Ο8, ΕΌΓΟΙ- 

ΒΔΙΏΠΊΘΓ. 758. λόγος πολὺς ΑΙ ΝΔΌΟΚ. 764. ὑπέρραφεν ΒυΓρ685, 
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΄ 

ἐπέσχηψεν ἨοἰμηΒοο ἢ. 767. μηδ᾽ ἐπῶν προοέμεα Β0}., μηδ᾽ ἐπ 

ἐν φροιμίοις ΝΥ ΘΒΘΙΒΙ. 708. ἰογτί. |ὼ. ἰώ μοέ μοι. Χώύ. 

ηἰδὶ σγϑοίθ ροβὺ απο νυ. ΑΟὙὟΝ Βομηθίαου ν. 714 --- 721 ἰΐογαί. ἔ ἢ 

ἀοΙοῦ Πἰπάογί, ἐὴ ἐή βου Ῥαϊθυ. 7769. τί καὶ Ῥα]ογΥ. 771 Ἰοῃΐ 

δαβιρῃηδὺ ΝΥ ]ΘΒΘΙΒΓ. 714. στυφλοῦ Βτγυποᾷκ. 716. (ἀπαλλαγεέίην" 

κρεῖσσον εἰσάπαξ Ἠθ81})). 780. ἦν μοι γθο. 786. τῶνδέ σοι μα- 

ϑεῖν πάρα Τατῃ., τῶνδέ σοι γηϑεῖν πάρα ϑοϊιιοίζ, τῶνδ᾽ ἐανϑῆναι πάρα 

ΥΥ εἰ]. τῶνδε γαϑῆσαι (γηϑῆσας) οἰΐπ Ὑ., τῶνδε συμμαϑεῖν ΕΥΪΖΒΟΠΘ. 

7871. τι δ᾽ ᾧ τύραννα Ἠοἰπηβοοίι. δ᾽ ἀποσυλήσεται γε] δὲ στερήσεται 

Μοίΐποῖκο, δ᾽ ἁρπασϑήσεται ὟΝ 61]. 788. αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ τϑ00. χε- 

νεόφρων ΑἸλιανῖρ. 790. ἀσχαλεῖ ἨργΝΘγάθη. 792. γὰρ ϑεμι- 

τὸν ΒγύπΟΙ. τάδε Τθ0. 796. πρὲν ἔγωγ᾽ ἂν (νεὶ ἂν ἔγωγ᾽) ἐκ δεσ- 

μῶν λυϑῶ τοοο., πρέν γ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν .. λυϑῶ Ῥαῦν, πρίν γ᾽ ἂν ἐκ- 

λυϑῶ δεσμῶν ἐγώ Βτγύποκ, (πρὶν ἂν ἔγωγ᾽ ἂν .. λυϑῷῶ ΒΙοπιί.), πλὴν 

ἔγωγ᾽ ὅταν δεσμῶν λυϑείς (ν61] λυϑῶγ) ΕἸΠΙΒΙΘΥ, πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽κ 

δεσμῶν λυϑῶ Ὀϊπά., πλὴν ἐγὼ αὐτὸς ἐκ δεσμῶν λυϑείς Ἠαγίυηρ. 

(πρὲν λέξω γ᾽ ἂν .. λυϑείς ΕΥὙΪΕΖΒΟΙΒ). ἄν᾽ ἐχ ὃ. λυϑείς ὙὟΥΊΘΒΟΙοΥ. 

797. λύσων σ᾽ τοοο. ἄρχοντος ῬδΌΥ͂. 798. αὐτῆς ΒτυμΟΚ. 

Ῥοβί 801 αἰϊᾳυϊᾷ Θχοὶῖ5856 ἴδ. 116 ογθα! ἀουῦ ΙΔ00}8. 802. χαὶ 

μή γε σαυτῆς ἘΠΒΙΘΥ, χαὶ μήτε σαυτῆς ΒΙοπῖ.. καὶ μηδὲ σαυτῆς 

γ᾽ Ηδιη. 807. ἐχλύσοντά με Υθ00. 809. ἀτιμάσῃς μ᾽ ἔπους 

Ἠδἰπβοθίῃ. 811. τοῦτο γὰρ νῦν τοοῦ., απά6 τὸ γὰρ νῦν ΟΟ ῊΗδαυρί. 

814. φράσω πλάνην ἨρΥΜΘΓάθΗ. ᾿ 817. ἡλίου στιβεῖὶς Ῥααν,, ἡλίου 

στέβει Ἠαυίπηρ, ἡλιοστέβει οἸἐπὶ Ῥαϊου, ἡλίου στρέφου οἸΐπ Ὠϊπά. 

Ῥοβὶ 817 ἴγαρῃη. 201 Ν. (θη. νοὶ]. ΙΧ ρ. 885 οᾶ. Ομαγί. Ἅἠσχό- 

λος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ:) εὐϑεῖαν ἕῤπε τήνδε" καὶ πρώτιστα 

μὲν βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ βρόμον (]. στρόβον) 

καταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω 

ἱπίοσροηῖϊξ Ῥαίθυ, 46 αὰὸ ἰδπὶ α ΟὟ Βομηϑί θυ οορίίαν!. 818. πόν- 

των ΘΟΟὙὟΝ Βομποίάον. περάσεις τιᾶγρ. Α5Κ., παρεῖσα (εἰ 817 ἡλίου 

στέβεο) Ἠοἰπβοοίῃ. 819. Κυνήτης ἩΥο55, Σινδέκης οἸπη ΗΘΙΙΏΔΠΗ. 

(Κισϑήνης, ὅπου ΒταΠΟΚ). 820. Φορκυνίδες (ἀο]οίο αἵ) ΗθΙπι. 

821. χυχνόφορχοι (γ6] χυχνοχόρυφοιε γ6] χυχνόκορσοι) ΜΝ ΊΘΒΘΙΘΓ. 

828. οὔτε νύκτερος ἨδΙΊΩ. 827. τοιοῦτον ἕν σοι ἘΠΙΉΒΙΘΥ, τού- 

ὄνδε μέν σοι ΒΙοιηῆο]4. τοῦτο φροέμεον ΜΥ ΔΚΟἢΠο]ά. 829. ἀκλαγ- 

γεῖς Ὠϊπα., ἀκραγοῦς ΜΥΊΘΒΘΙΘΓ. 880. τὸν μονῶπά τε στρατόν 

Βυγρθβ. [Ι͂ἢ βοβο]ο ᾿Πρόδοτος γ»γῸ ᾿ἢσίοδος οἷ, αἱ οἷν. ΒοΡρκ. ἴῃ 

ΕἸΘΟΙΚοΙβθη ΑΠΠΔ8]. 1878 ν. 88 546. 882. Πλουτωνόσπορον ὟΥΪ6- 
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Β6ῖθσ, Πλούτωνος ῥόον Ἠδτγίαῃρ. 833. τούτοισι μὴ ῬΑΙΘΥ. τη- 

λουρὸν δὲ γῆς ἘΠΠΙΒΙΘΥ. Ροβί 838 νογβυμ (σίας διαστείχουσα 

πρὸς μεσημβρέαν) Θχοϊἶθ886 ρΡυΐδί ΔΠΟΠΥΙΊΙΒ. 834. Κελαινῶν 

Βεογρ. χελαινόφυλον ΊΘΒΘΙΟΙ, χελαεινὰ φῷῦλά ϑ᾽ τορυάϊδὶ ΥΥ 61]. 

88ὅ544. ναέουσε.. Αἰϑέοῳ ἕγσι νασμὸν Βυβλένων ὀρῶν ἄπο" τούτου 

παρ᾽ ὄχϑαις ἕρφ᾽, ἕως ἵν᾿ ἐξίκῃ καταβασμὸν ἔνϑα Νεῖλος εὔποτον 

ῥέος, (γάνος δ᾽ ἐπαινεῖν, ἐν ἀκοῇ γ᾽ ἄλλων μαϑὼν, Αἰϑιοπίδος γῆς͵ 

αὐτὸς οὔκ, ἐπίσταμαι) γύην ὑγραίνει ῥευμάτων ἐπομβρίαις, ἵνα γῆν 

πυρωπὸν γλῆνος ἐχλάμψαν, φλογὶ τήκει χύλινδον χιόνα, πᾶσα δ᾽ εὐ- 

ϑαλὴς Αἴγυπτος. . ἀνστέλλει στάχυν (θχ ἴταρτη. ΑΘ650}. 806 Ηθ͵Π.) 

ΒυΓρ65. 837. βομβύλων ὀρῶν ὙΥ̓ΙΘ5616Υ. [ἢ 501}0110 ὅρος διορέ- 

ζων (γ6] ὥὕρον διορίζοντα) ῬΑΙΘΥ. 842, τῶνδ᾽ ϑοβμαοίζ. 840. 

πολυπλάγκτου πλάνης Ἠδγίαηρ. 848. ἠτούμεσϑα οἰΐπι Ὀϊπάογί. 

(ἣν πρὲν ἠτούμεσϑα ν6})} ἥνπερ αἰτούμεσϑα Ηδγπι. (δός " ἥντιν᾽ ἠτού- 

μεσϑα μέμνησαι δέ που Ῥα]6γ). 859. λέγων ΑὈΓΘΒΟΝ. 858. δά- 

πεδα πρὸς Μολοσσικά ΒΙοπηΐ., πρὸς Ἠολόσσια δάπεδα (ὁ ΟἿΝ ϑοιιποὶ- 

ἄογ. λάπεδα Μεοΐπεοκο, γῆς πέδα ΥΥ ε]]. 86054ᾳ. εἰ Διὸς . . ἔσεσ- 

ϑαι τῶνδε προσσαένει σέ τε οἰΐτη ΗΘΓΙΠΙ., ὦ Διὸς. . ἔσεσϑαι, τῶνδε 

προσσαένει σέ τι; ΕὙΪΙΖΒΟΙΘ. Απίθ 861 ᾿αουπᾶπι 5ἰδίαϊ Οοη- 

ταί. 861. ἔσεσϑ᾽ εἰ Τυτῃ. ἔσεσϑαι, τῶνδέ γ᾽ εἰ σαένει: σέ τι 

ΔΠΟΏγΙηι5, ἔσεσϑαι" τῶν δὲ χτέ. α ΟὟ Βομποίάογ. ἢ δὴ μάκαιρ᾽ εἰ 

ΡΙῸ ΘΧΡαΪβ15 υϑυὶβ μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι βαρρ!οὶ Ἠαδτγίμηρ, κλύουσαν 

εἴ τε Ηοἰμηβοοθίι, εἰ δὴ τάλαϊναν ὙΥ εἰ], κλύεις μάται᾽ ἢ . ὙοΥδιι5 

Βρυσίυ5 νἱάθίαν ΚΊΘΗΠΟ, δα ἀθ]θπάθβ δὰΐ οχ ἄμποθιθ γϑυβὶ 8 ἀ6- 

[θοίῖ5 οοηῆκδία5 ὨΙπἀοτῆο. 804. ἐφ᾽ οὗ γ᾽ ἁλιπλάγχτοισι ῬΔΆΙ. 

πολυπλάγχτοισι τθοο., πάλιν πλαγχτοῖσι ΑΝ ἸΘΒΘΙΘΓ. Ῥοβί 8θ4 [Ιᾶ- 

ουηδπηι βίαιαϊς ὙΥ ο]]. 872. Ξοῃο μη τῆς νυχτός ΠΟ 6Χ τῆς 

ἀκτῆς ἀορτγαναίαπι 564 αὐ γοῖρὰ φϑόνων δὲ σωμάτων ἴῃ 50}0110 

Ρτοχίπιο δὰ 885 ρογίπουε νἱἀθίαγ. Εἰ αυοα ζτ δάἀβουιρϑβϑιύ ΠἰρΓΑΥΙΈΒ, 

ΒΟΥ ρ5ῖ58586 υἱάθίαν οὰπὶ πθϑοϊγθί, 410 γϑῦ θὰ ΡΟΡΠΠογθηΐ. 8174. τί- 

ϑησ᾽ ἐγκύμονα ἘΠ ΠΙΒΙΘΥ, πἰδὶ ροβὶ 814 δᾳυϊά ἱπίογοϊ θυ νθὶ 87 

ΒΡΌΓΣΙ 5. 50. 875. ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύεε γόνον Ἠρίπι- 

806. Εογί. γεῳὲ κἀμπνεύσας μόνον. ογϑαπὶ ἀο]οΐ οὑπὶ ΕἸΠΙΒ] οἷο 

Πἰπάοτῖ ααὶ Ρῥγὸ 60 οχβρθοίδί γερὸς χραταιᾶς εἰσαφάσμασιν μόνοις. 

Ῥοβὶ 875 νϑγβϑυπι θχοίϊββ (παύσας τε μόχϑων τῶνδε φιτύει γόνον) 

Ραϊαΐ Ηθυπ. 876. (ϑιγημάτων Ῥογγδγράι.5), γέννημ᾽ ἁφῶν ΑΥ̓͂ .686- 

16ῖ, φιτυμάτων Ηεἰπιβοοίι. Εοτί. ἐπώνυμον δὲ Ζηνὸς εἰσαφασμάτων. 

877. τέξει: τθο. 8856. ςϑόρον δὲ σωμάτων ϑήσει ϑεός ΙΔο008, φρϑό- 
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νος δὲ σωμάτων ἕξει ϑεούς γε] φϑονῶν δὲ σώματ᾽ ὥὦλεσεν ϑεός νοὶ 
φϑόνον δὲ σώματ᾽ ἀνϑέξει ϑεῶν ΟΘῊἩδΔυρί, φορὰν δὲ σωμάτων 

χτέὲ. Μδᾶνι!ρ. 8855. σώμαϑ᾽ ὧν ἕξει ϑεός, Πελασγία δεδέξε- 

ται ΒΥαποΚ. 886. Πελασγὸς αἷα δ᾽ ἕξεται τορυάϊαΐ ΥΥ 611. δὲ δέρ- 

ἔεται Ῥαυν, δὲ κλάγξεται Ἠαγίπηρ, δ᾽ ἐνέξεται ϑοποριιδηῃ, δὲ δεύε- 

ται  Ηοβηδηῃ, δ᾽ αἱμάξεται . δέξεται {τὸν ἐγγενῇῆ στόλον γυ- 

ναικῶν νυμφέων) ϑηλυχτόνῳ Ἠρτπι. 88θ05ᾳ. ϑηλύκτονον ἄγος 

ἘΤΆΠΟΚΘη, ϑηλύκτονον ἴρη γ6] ϑηλύκτονα βάρη ὙΥΘΕΙ!. 887. ἄγει 

ΒΟΒοθιπη. δαμέντα τθ0., δαμέντας Ῥαυν, δαμάρτων ἊΝ Ἠοΐηηδηι, 

δαμεισῶν ΑἸκλιᾶνίρ. [πῃ 5000 τῷ νύχτας ἐπιτηρήσαντε ῬΑΙΘΥ. 

891. τὸ μὴ οὐ ΒτυπΟΚ. 898. γνώμαιν δυοῖν δὲ Υθ00. 89ὅ. γ᾽ 

ἕξει, εἰδὶ βρυσίαβ δἰῦ γθΥβα5. ΒΌΓΡΒΒ. 896. λόγου δὲ ϑοβαυθίζ. 

898. τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ γεὶ ἐκ πόνων τῶνδέ με γεὶ ἐκ πόνων τῶν 

ἐμέ ν6ὶ πόνων τῶν ἐμέ Υθοο. 
900. μήτηρ ἐμὴ τοοο. 7:τανὲς ϑεῶν τοῦ. (οἰ Ηθγη).), Τ7ιτανὶς 

ϑεός Ἠοἰπηϑοθίῃ. 901. ταῦτα δὴ οἱ μαχροῦ χρόνου Υθ00. 902. 

σὺ δ᾽ τθ00. 908. ἀὼ ἐὼ ἐλελεῦ ἐλελεῦ Ῥαυν. 906. μ᾽ ἄπο- 

ρος Υ6] ζάπυρος ΑΟὙὟΝ Βομπηρίαογ. 907. ἴῃ 500] 10 γίνομαι 501]- 

θοπάσμι νἱἀοίαγ. 908. Ξο0ῃο απ δὰ 909 τοΐογί ῬϑΙθυ. 910. ἰῃ 

500]. τὴν γλῶσσαν 5080]. το0., παραπαέουσα 5680]. Τ60., πταέουσα 

Βοίμθ. παίουσι ϑοτοί. 912. στυγνοῖς τοοο. προσχρούμασιν ἨθΓ- 

ΜΘΓάθη. 918. ἦν συφὸς ἦν σοφὸς ὃς ῬΑΙογ, ἢ σοφὸς ἦν ἀοϊοί 

Ηαδτίαηρ. 9185ᾳ. ἦ σοφὸς (βέπη}} ὃς πρῶτος τόδ᾽ ἐβάστασε 

Βοίϊο. ἢ σοφὸς ἦν ὃς ἐν γνώμᾳ χτέ. ΟΟΉδυρί. ἦν εἰ πρῶτος ἐν 

ἀοἸοὶ Οοηγδαί. 914. πρῶτος ἐν οἰοἰί ΜοΗΚ, ἐν γνώμᾳ ΤΙΊΟΙΠἰα8, 
ἐν α ΟὟ ϑομμηρίαθυ. 920. μέγ᾽ ἀγαλλομένων ΑΥὐπδ]άᾳα5. 921. 
χερνήταν γε μναστεῦσαι γάμον οἸΐπι ὟΥ., ἴογί. χερνήταν γ᾽ ἐραστεῦ- 
σαι γάμων. ἐρᾶν συνεύνων Ἠδγίυηρ. γάμων ἀε]οί ϑομθοί. 922. 

ΔΙΐθσαμ μήποτε ἀρ]οὐ Ηδγίπηρ. μήποτε κἄμ᾽ ὦ ἘΥϊΐσχβομθ. 9225. 
μήποτέ μ᾽, ὦ Μοῖραι, λεχέων Διὸς Βοίμα, μήποτε δ᾽ ὦ μοῖραι, με 
σύγχοιτον λεχέων ΒΙοιηί. μήποτε μήποτ᾽ ὦ οξραει ΟΟ Ἠ δυρί, μή- 
ποτέ με ὦ ἤοζραι Ἠοῖραι ἃ ΟὟ Βομποῖάον. μήποτέ τοέ μ᾽ Εἰ]. μή- 
ποτέ μ᾽ ὦ Μοῖραι {μακραέωνεςν Ηρτπι., μήποτέ μ᾽ ὦ δοῖραι {διαν- 
ταῖσιν Θομοθιϑηῃ. 929. ὦ Μοῖραι τοροίϊ ΜΌΓΕΙ], πότνεαι ΒῸΡΡ]6- 

νὴ ΥΥΙΠΟΚΘΙ δ ηη. 9927. ἴῃ 500 0}10 ἢ τὴν {μὴ ὑπὸ Ῥαϊογ, ἴογί. 
εἰ μὴ τὴν ὑπὸ .. στεργομένην. {λίαν) στεργομένην 6Χ 5080]. ΓΘΟ. 

Ηεἰπηβορίῃ. 929. ἰοῖ σε ΘΔ α5. ᾿Ιοῖ σέ γε γ6] Ἰοῦς ἅμα 
δαπτομέναν ΝΟΥΘΙ]. γρόα δαπτομέναν Βγυμοῖς, μέγα δαπτομέναν 
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Βομαοίζ, γαμοδαπτομέναν Βοί!α, γάμον ἁπτομέναν Ἐεϊϑὶσ, γάμῳ ἁἀπ- 

τομέναν ΟΟὟΝ Βομποίάον οἱ ὙΥΙΠΟΚΘΙ Δ ΠΗ. 9295. εἰσορῶσ᾽ 

Ἥρᾳ μέγα δαπτομέναν δυσπλάνοις Ἰοῦς ἀλατείαις πόνων ΕὙΪἔΖΒ0}16. 

930. πόνων οὐ τθὸ. (οἱ ϑοιμα 2). πονεῖν ΑΥ̓πδΙάτι5, γόλῳ ΒγαποΚ. 

ἀλατέαισιν (οτῖδ5θο πόνων) Ηδγίαηρ, ἀλατεεῶν πόνοις θΟΠΏΘΥ. 991 

-- 84-- 988 -- 38 5Ξἰαἰυΐ ΕἸΠΊΒΙΘΥ. 931. ἐμοὶ δ᾽ {ἄρ᾽ ὅτι Μίποκ- 

τ Ζ. ὅτε μὲν ΑΥπαϊάπ5. ἐμοὲ δὲ τέμεος ὁμαλὸς γάμος ϑομοθηίδηῃ. 

93154ᾳ. ἐμοὶ δ᾽ ἔτι μὲν ὁμαλὸς ἄγαμος ὃ βίος ἐν πατρὸς δόμοις (γ6] 

μυχοῖς), μηδὲ Ὀὶπά.. ἐμοὲ μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος, ἀλλὰ δέδια 

μηδὲ Ἠατίαησ, ἐμοὲ δ᾽ εἴ μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος, εὔδιος μηδὲ 

οὐ], ἐμοὲ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος μηδὲ ὙἾ.. ἐμοὶ ᾿δέ 

τοι γένοιδϑ᾽ ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος εὔδιος μηδὲ ΕΥΪΖΒΟΒΘ. 991 546. 

ἐμοὶ διότι μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος, ἄφοβος, οὐδὲ δέδια" μηδὲ κρείσσων 

ϑεῶν ἔρως ἄφυκτον ὄμμ᾽ - « « προσδράκοι με ἘΠΠΙΒΙΘΥ, ἐμοὶ δέ γ᾽ 

ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος οὐδὲ δέδια μηδέ τού μὲ κρεισσό- 

νων ϑεῶν ἔρως προσδράκοι ὄμμ᾽ ἄφυκτον (οἸέπι μηδ᾽ ἄφυκτον κρεισ- 

σόνων ϑεῶν ἔρως ὄμμα με προσδρακείη) Ἠδτιδηη, ἐμοὶ δ᾽ ὁ μὲν 
΄ ᾿ Ὗ » ᾿ “Ὅν ΄ Φ νὰ πὰς. ν 

ὑμαλὸς γάμος ἄφοβος, οὐ δέδια: μὴ δὲ κρεισσόνων ἔρως ϑεῶν ἄφυχ- 
᾿; ’ εν) σ᾽.» ᾿. ν 

τον ὄμμα προσδέρκοιτό με - « -- τ ἸμΔοΒπίδπη, οἱ ὅτι μὲν .. ἄφο- 

βοὸς, ὅτι δὲ δέδια Δία: μηδ᾽ ἄφυκτον χρεισσόνων ϑεῶν ἔρως ὄμμα 

με προσδρακείη Ἐοἰβὶρ. 932. ἄφοβος σ᾽οββοιια ρΡυΐαὶ ΒΙ]ΘΥ. 

93254. χρεισσόνων ἐμοῦ ϑεῶν ἄφυχτον ὨὈϊπά. 982 54ᾳᾳ. μηδὲ 

χρεισσόνων ἔρῳ ἄφυκτον ὄμμα προσδράκοι με Βοίῃθ. 93. ϑεῶν 

ἀοϊοὶ Μυβσταγο, ἔρως οχραηρὶ ϑομιοίζ. 938 54. ϑεῶν μ᾽, ἀφυλ- 

τον ὄμμα προσδέρχοιτ᾽ ἔρως ΒυΆ]οΥ. 934. προσδέρχοι με Υθ00. 

οἱ 5601. δὰ ΤΏθοοΥ. ΧΥ͂ 94, προσδέρκοιτό με Τυχτῃ., ποτιδράκοι με 

ΠΠΡΌΓ. 935. ἀπολέμιστος Ὠϊπᾶ. (»ροίογαὶ ἀπόλεμός τίζκε Υ̓61}). 

εἰς ἄπορα οχ τοῦ. ϑραημοίπι. εἰς ἄπορά τε (γ6] ἄπορον) 1, ΔΟΙ Δ ΠΗ. 

98ὅΞ.. πόρος ἀπόριμος ϑίδηϊογ. ὁ πόρος ἀπόριμος" οὐδ᾽ ἔχοιμ᾽ 

ἂν ὅτι γενοίμαν Ἠατίαπηρ. 936. τί ἂν οἰΐπὶ Μοίποκθ. [Ι͂ἢ 80} 0}10 

6Χ 5610]. τοῦ. τοῖς ἀδυνάτοις ἐπιχειρῶν χαὲὶ πόριμος αὐτοῖς νἱἀοίυγ 

50] θοπάππι: ἄπορα πόριμος: ἀδυνάτοις (γ68] ἀνηνύτοις) ἐπιχειρῶν. 

93654. γενοίμαν" Διὸς Ὠϊπά. 9875.. Διὸς γὰρ οὖχ ὁρῶ τὰν μῆτιν 

τέ. ΤΟΙ 8 ΠΗ. 939. αὐϑάδης φρένας Ῥδαν. 940. τοῖον ΒΟΌΡ. 

945. χαὶ τῶνδε μόχϑων Ἠανίθῃρ. 946. πλήν γ᾽ ΒΙΌΠΟΚ. 947. 

οἶδα χοὺ τοπῶ ὙὝοΥτΔ!!. 948. τόποις οΧ 5010]. τθο. ὙΥ̓ΙΘΒΘΙΘΓ. 

949. πίσυνος ϑίδῃϊογ, πυστὸς (ᾳποᾶ τορπάϊαΐ Βα.]6γ) ΘΒ 16 ν. ταῖν 

χεροῖν πυρπνόον γ6] τ᾽ ἐν χερσὶ (χερὶ, χειρὶ) πυρέπνουν Υθ00. τινάσ- 

ΑὉ ΡΒΟΜΕΤΗΕΥ͂Μ ΥἹΝΟΤΥΜ. 17 

σων χειρὶ (χερσὶ ὙΥΌΠΑΘΥ ΘΙ) πυρπνόον βέλος Ῥογβοῃ, τινάσσων 
πυρπνόον χεροῖν βέλος εἰ]. πυροῦν οἸΐπι Ὠἰηα., πυρσοῦ ΜΥΊΘΒΘΙΘΥ, 
πυρπνοῦν ῬΔΙΘΥ. 960. τὸ μὴ (51πη6 οὐ) γθ00. 955. βροντάς 
ΒΙοήνῆθ] ἀ. ὑπερφέροντα ἌΞΕΙ]. 956. δὲ ΕἸΠΊΒ]ογ. τινάχτειραν 
νέμων ΔΗΟΏγΙΠα5, (τινάχτηρ, ἐννόσων ϑομαοίζ, Τ8]16 πὶ τιναχτὸν ἔν- 
νοσιν), τινάκτορ᾽ ἔννοσιν Ἠατίπηρ. τινάχτεεραν βάϑρων γε] πέδου 

Ηργνθγάθῃ. 9ὅθ54. νεῦρα νόσον. . Ποσειδῶνος ἀρ]οὺ ΚΊΘΗΙ. 

957. αἴγμητιν Ποσειδῶνος οἸΐτη ἩθΤΙΊΙ. 9ὅ8. τῶνδε πρὸς καχῶν 
ΤΙ, ΒΟ. 960. σὺ ὃγϑ᾽ Ἠαγίπηρ, σύδην ὙΥΊΘΒ6Ι6Υ. 962. Διός 

τινα Υθ00. Ζηνὲ δεσπόσειν Ὠϊπᾶ. 969. τῶνδ᾽ ἔϑ᾽ ὙΥΘΙΠΔαοΓ. 
9607. ὧδ᾽ οὖν Βοϊϑὶρ. 979. Διὸς λάτριν ΑΙ ΝΔιοκ. 976. πιχ- 
ροῖς Βανί. πικρῶν ϑομαοίζ. 977. χἀφημέροις ῬοΥβοῃ, (τὸν 
ἡ μερέοις ἘΥΔΠΟΚΘΗ). 978. ἰοτί. προδόντα. 979. (πατὴρ ἀνω- 
γεῖ σ᾽ ἨρδίΠ), πατήρ σ᾽ ἄνωγεν Βηύποῖκ, πατὴρ ἄνωγεν ἘΠΠΊΒΙΟΥ. 

980. πρὸς ὧν γ᾽ τθ0.. πρὸς οὗ τ᾿ Ὀἰηδογί. ἐχπίπττοι οἸἸτὴ ὟΥ. 984. 

οὔτε Βυί]ον. 985. τε χαὲ γθ0. 990. ({(καὲδδ τὸν νῦν τυραν- 

νοῦντ᾽ ὄψομαι ἨθΑ.}), τὸν νῦν ἐχπεσόντ᾽ ἐπόφομαι ἸΔοΟῦ5, τὸν νῦν 

ἐχπέτνοντ᾽ ἐπόφομαι ὙΥΘΙΪ. 995. ἐμοῦ ῬαΐογΥ. 997. χατού- 

ρίσας Ήργῃῃ., ἴοτί. χαϑήρμασας. 

100054. βρυτίοβ. μαθοί [8 00}5. 1000 -- 1002 ἀοϊ]οὶ 0 ΕΙὉ- 
Ὀ6ΟΚ. 1002. ἀοϊοί ΚΊθη], 1008. πήμασι τθοο. 1005. καὶ 

σέ γ᾽ ἘΠΙΙΒΙοΥ. 1008 ἀε]οὶ ΑἸΛιάπτὶρ. 1012. οἴμοι ἘΠΤΏ516Υ. . 

ΕΡ. ζδρᾷς:) τόδε κτέ. ΑἸλιάνρ. ὦμοι {ζφορητὸν Ζεὺς ἔϑηκεν ὧδ᾽ 
ἐμέν ΚροΚ. 1014. οὐχ ὀρϑῶς φρονεῖν Βοἰδὶρ. 1019. παῖς 

γε ΝΥ ΊΘΒΘΙου. καί τὲ τοῦδ᾽ ἀνούστερον ΜΥΔΚΟΒοΙά. 1094. χριμπ- 
τέσϑω Βατγρο68. 1034 ---1028. ἀοϊοὶ ΑἸΜιαπρ. 1095. λευ- 
χοπτέροις δὲ νιφάσι Υθ0ο. 1084. εἰσελϑέτω μὴ τυτϑά σ᾽ ὡς 
(761 τυτϑὸν ὡς) οἰΐπι Υ. 1039. ἐρεῖν ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην 
ἐγώ τορυᾶίαι ΥΥ611. πολλά γ᾽, ἀλλ᾽ ἐρεῖν μάτην ΟΟῊἑαρί. πόλλ᾽ 
ἔπη μάτην Ἠαγίαηρ. 1041. δάκνων 6Χ 500]. τθ0. ΗθΙΠηΒΟ ἢ. 
1042. σφαδάξεις Βυγροβ, λιάζει οἸΐπῃ ὟΥ. 1048. ἀτὰρ σφαδά- 

ξεις Ἠδγίαηρ. [Ιἢ 50}0110 σόφισμα (λέγε ῬαΙοΥ. 1045. μεῖον 
ϑίδη!ου. (μεέζω ᾿σϑενεῖ ΑὈΓ650}). 1049. κεραυνέῳ γοοο. 10495α. 
πέμφιγι βροντῆς .. πατὴρ ἀράξει Α Νιοᾷκ. 1051. πετραίᾳ δ᾽ ἀνγ- 
κάλῃ Βοἰδῖα. ἀγχκύλῃ 50}0]. ἸΙορίδβ6 υἱάοίπτ Ῥαϊοῖο: 1058. ἀφορ- 
ρος ΒΙοπιί. δ᾽ ἔτε Υθο. 1064. ἀετός, αὖ 56ΠΡ6Υ, ΒΙΓΌΠΟΚ οἱ 
Ῥούβοῃ. λάβρος Υθ00. 1065. διασπαράξει ΑἸ Ναιοῖ. ῥάκος μέγα 

» ΞΞ 7 5 ᾿ ͵ ΄ - 

Ῥαυν. σώματος μελάνδρυον Ἡρὶπιβοοίῃ, σώματος κύτος μέγα οἸ τὰ 
Αςϑολν 5 εἀ. ΝΥ ςοΚΙ εἴη. Αρρεπάϊχ. 9 
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ΕἸ]. 1058. καὶ τοῦδε μόχϑου Ἠατγίυῃρ. 1061. Τάρταρον 

Βοἰδίρ. 1068. ἐτήτυμος Ηαδτίπηρ, ἐρρωμένος ὙἩΥ Θ56Ι6Γ, εἕμαρ- 

μένος οἰϊπι Ὗ. 106654ᾳ. μὴ δυσβουλίαν 1 φρονήσεως ἀμείνον᾽ 

Ηδἰπιβοϑίῃ. 1067. ἰμΐοῦ ἡγήσῃ οἱ ποτέ Ἰαουπδῃι (παϑὼν, ἢν μὴ 

πέϑῃ νῦν, μὴ φρονεῖν μάϑῃς) οἸΐπι 5ἰαἰαθθαί Δ 1069 -“--71. 

ἄνωγε --- πείϑου οἱοῖϊξ δομαθίζ. 1078 5ᾳ. πάσχειν . . ἀεικές ἀοἰοί 

Οοηγδαί. 1076. ἴῃ 50] ο ζἀμφοτέρωθϑενΣ ὀξύς ῬΑΙΟΥ. 1079. 

ἀγρίαις ῥιπαῖς ΜΝ ΚΟ 6ά. 1080. «αυἱ κῦμά τε δαΐ πόντον ϑοβμαοί. 

1088. ἐς δὲ Βομαοίζ. 1085. στερεαῖς τοο. σειραῖς δειναῖς  αΚο- 

Βο]α. 1090. εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ (εὐτυχεῖ) τϑος., εἰ δὲ τάδ᾽ ἀτυχῆ 

Οδηΐοσ, εἰ δὲ τάδ᾽ ἀτυχεῖ Βταποῖ, εἰ τᾷδ᾽ ἀτυχεῖ Βοίμθ, εἰ δ᾽ εὖ 

τάδ᾽ ἔχει γν6] ὡς δ᾽ οὐκ ἀτυχής Βαί!ογ, τέ τάδ᾽ ἠτύχϑη ; οἸΐπη Ηοτ- 

πᾶπη. εἰ μηδ᾽ ἀτυχῶν τε Ῥογβοπ, εἴ γ᾽ οὐδὲ τύχῃ τε οἸ1π| ΒΙοπηΐ.. 

εἰ τάδ᾽ ἔτ᾽ αὐχεῖ ἸΔοοῦ5, εἰ τῇδε τύχῃ τί ΘΙ Ιδαον, εἰ τοῦδε τύχῃ 

χτέ. ΟαῊἩαυρέ, ἔτε δὲ φυχὴ τί Βεϊδὶρ, ἡ τοῦδε τύχη; τέ Ὀϊπά., εἰ 

τοῦδ᾽ εὐχή; τέ α ΟὟΝ Βομποίάον, εἰ τάδ᾽ ἐν εὐχῇ, τέ ΜΙμποκν, εἰ 

φυρσας Ἠδυίυῃρ. 

1101. τοὺς γὰρ προδότας Βοίβθ. 1104. ἅ γ᾽ ἐγὼ ῬΩΙΤ, 

ἅ γέ σοι γε] ὅσα σοὶ γ61] ὧν σοὶ ῬΔΙΘΥ. 1114. ἔργον .. μῦϑος" 

Θομδοῖοσ. ἔργῳ γ᾽, οὐκ Βοϊδδοπδάθ. χοὐκέτε μύϑῳ ἀοϊοί ΚΊΘΗΙ. 

1115. σεσάλευχεν ΒΙοιιῆοΙ4. Ηοπι δ ομΐαπι οχοὶ ἀϊββθ οἱΐπὶ ρΡυϊδθδί 

Ηθυτη. 1116. περειμυκᾶταει ΝΑΌΘΓ. 1118. κόνιν γ᾽ Ηρδία, 

κόνισμ᾽ οἰΐτῃη ΒοίΠθ. 1190544ᾳ. πνεύματα πάντων ἀποδεικνύμενα 

στάσιν ἀντίπνοον (ἀντέπνοον ἴδιαι Βοίμ6)" συντετάρακται ΚΊΘΒΙ. 

1191. ἀντιόπνουν γε] ἀντιόπουν ὙΥΙΘ5616Γ. ἀντέπνοον, εἰοοίο ἀποδείκ - 

νύμενα, Ὀϊπά., ἀντέπνοον παραδεικνύμενα Ἠδυίπηρ, ἀντέπνοον στασια- 

ζόμενα γεὶ διεριζόμενα ὙἯ εἰ], ἀντιπνοήν τ᾽ ἀποδεικνύμενα ΕὙΪΈΖΒΟΠΘ. 

Ροβὶ 1194 ὦ θέμις, ὦ Γὴ ᾿μβοῦῖῦ Ηθγδηῃ. 

ὼ 

ἈΡΡΕΝΘΟῚΙΧ 

ΡΈΕΙ ΟΝ 5. 

ν᾿ 

ΘΘΡδΥ δίΐπι δἀϊἀογαπύ Τα θυ] Β] οτὰ {1 6] ἃ (1814), ἘΒΙ Δη59 

εἰ αΡίησρον (1825), ΘΟ ΟὟ Βοβποιθν (1881), Οὐ 

Ηδαρὺ (1889). Μοίποκο (18ὅ8), ΒΜ ΘτΚΟΙ (1869), 

[8 ΘὨ1116γ (1869), Ὗ 51 ὁ 16] (18753), ΤΟ τ ἀ10Κ 

(1816). 

Ιπ Βυροίμοϑὶ ὡς ὅτε λέγει οἴ τπιοχ ὡς ὅτε ἵσταται καὶ ἄρχεται 

τῆς ϑρηνῳδίας .. ὅταν λοιπὸν ἐν ϑρήνῳ γίνωνται Ἰἰθτϊ 4] ΒΌΡΓἃ 

ΟΠ] ΠΙοΥδῖΐ βαπὶ Αὐἱβίοί!β, πεζῇ μὲν ἐν ΦΨυτταλείᾳ ΟΡοΓΙΟΚ, 

γοῦῦα διὰ θεσσαλίας .. Ἀσίαν ἀρεῖ Βοίμα, (καὶ διαπεραιωθϑεὶς 

βυβρίοαίαν ΟΟ δυρί, διεπεραιώϑη οτ τ ὙΥ οἷ], Φοινέσσαις ῬγτῸ Φι- 

νεῖ οοπίοὶξ γαΐοσ, δὰ Γλαύκῳ 50}0]. τος. δααϊῖ Ποτνεεῖ τϑοΐβ βθῃ 1618, 

Ποντίῳ ἍΥ ΘἸΟΚΚΟΥ. 

Υ͂. 1--- δ. πογϑπὶ βυβίθμηδία ργοίοβίαι 5 ὑστῖαπι ογαϊπαπι ΔΙ 6 Γ- 

πδηδθυ5 ἐγ θαϊ! Ομ τθι. 8. χαὶ πολυχρύσων ἃο]οῖ ΒοῖμΕ. δὅ. Ξέρ- 

ξης βασιλεὺς ἀθ]οθαῦ οΟἸΐπὶ ΒΟΙΠΒ. . ἔλιπεν χώρας ἐφορεύειν 

Βομο βία Ἰθρίββθ υἱάθίαν Ῥα]οῖο. 9. πολύχειρος ὙΥ Εἰ]. 10. ἴῃ 

50:01. διαχλονεῖται ῬΔΙΘΥ. 11. ϑυμός, ἔσωϑεν δὲ βαὔξει (εχ 18) 

Ηρτη., ϑυμὸς ἔσωϑέν τε βαύὔζει Ῥυίδῃ. 12. ἀσιατιγενής ΤΌΓΗ., 

᾿Ισιαδογενὴς ϑίδηϊον, Ἀσιητιγενὴς ΒΙοπ,, ᾿ἀσίας τε γένος ΟὈΘΓΑΙ͂ΟΚ. 

18. ὥχωκε νέον, ! (Περσὶς δ᾽ ξὸν» ἄνδρα βαὔξει ὙΑ16Κ., ροβὺ οἴχω- 

κεν δ᾽ίᾳαοί γϑγβίουϊοβ ἱῃίογοι ϊββ ρυΐδὶ ϑομαθίζ, σὑϑῦρα νέον . . 

βαὕΐξει Ξαβροοία μαροὶ Ὑ͵ΘΙΠΙΔαον, οἔγωκε νέων, οοἰογβ ἀ6]6 (15 Ὑοὶ 

ἴῃ γ. 11 ἰγδῃβδίῖβ, Ηθυτηᾶπῃ, οἔγωχε νέων τελέων τ᾽ ἀνδρῶν, ἴίοπι 

βαὔξει ἴῃ γ. 11 ἰτδῃβὶαῖο, Ῥυίθπ. νέα Βοίμο, λέχος Ηδγίυηρ, νυὸς 
ΦῈ 



ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 

Εβέζβοῦρ, νγεὸ δ᾽ ἄνδρα βαῦξειν Ἠοϊπηβοσίϊ, ἐνεὸν δ᾽ ἄνδρα 

ᾷ . .0 . ..»-"- Ὗ ΜΝ ΄ δ... δ 

ἀξεὼ “οϊβοκδι φέοι; δ᾽ ἄστρα βαύξει ΜοΥκοὶ, νέων δ᾽ ἀμυδρὰ 

ϑάξις ὙΔΡΟΙ ὁ, ξὺν δ᾽ ἄνδρα. βαύζει {πᾶσ᾽ οἰκουρὸς πενθοῦσα δά- 

ὩμαῤδὙιΜ κῶν  βάϑξις τΡαὗννν, βα (ἰαϊππὶ γοοαθ.}} αἱ βασίλεια) ἰύξε: 

Ἵ ΟὉΝαύρι. ᾿βαύξξι ζδύδμορος εὐνήν ΤουΓΠΙθρυ. 14. (κοὔτε τις 

ἄγγελος οἱοϊοθαὶ οἸἰπι ΒΟΙΠΒ). ἄγγαρος ΒΙοπιΐ. 10. οἱ δὲ ῬδαΥ͂. 

18, νοβὶ ἔβαν Ἰδοιχπᾶμπι ϑβίαζαϊῇ ΕΪ. ΚΙοίζ. 19. τοὶ δ᾽ ΒΙοπιΐ. 

1954. ροβὶ βάδην οχ ἨθβγοΠΐο πολλὴ φαρέτρα ᾿μϊογΡοΟΠθ μά ππὶ 5.5Ρ1- 

οἷν Ηοτι. Ἐτοτγί. πολλοὶ πολλῆς Ὶ φαρέτρας στῖφος παρέχοντες. 

91. οἷσιν ῬδΟΥ͂. 93. ἀοϊοὶ (ααὦ ΔοαυδὈ  αύοπι ἀποάθοϊηι 5υϑῖθ- 

τιδίππι οἰβοϊοπάδηι) ΕΝ. ΚΙοίΖ. 98. ϑυμῷ Ἠατίαησ, πίστει ΕΙΙ. 

Ιῃ 5601. ἢ ἄλλως Ηοἰπηδοοῖι, ἐν ὑποστάτῳ γεὶ ἐν ἀνυποστάτῳ ϑίῖε- 

Ρδᾶπαβ, ἐν ὑποστατικῇ ΚΙΡΟΒΒΟΙΣ, φιλοτιμίᾳ ἐν ἄλλοις ἀνυποστάτῳ. 

δοκήσει καὶ πιστήματι ψυχῆς ῬΆΙΘΥ. 29. “49 Ξ5Ξ6ο]υαϊ: Ἠαγίαηρ. 

31. τοξήρης ΑΘ]. 82. ΕΌγπᾶ απδ6 οδὺ ἃρυὰ Ηοτγοἀοίαπι Φα- 

ρανδάτης γΘΥοΥ ΥἱάθίαΓ ΟΡγαϊοκῖο. 893. ἵππων ἐλατὴρ Υθ00., 

απο ἵππων ἐλατήρ, καὶ Σωσϑάνης ΒΙοπιῆεΙά. σωσϑάνης εἱ σουσϑά- 

νης τθ00., ἐλατῆρε Σουσϑάνης Βυγρο8. ἵππων ἐλατήρ τ᾿ Ὀστάνης 

τ]. ΚΊΘΒΘΥ. 85 εἰ 964. Σουσικάνης ΚΘΙΡΘΓ. 8δὅ54ᾳ. Ζού- 

σας, Κάνης, Πήγας, Πελάγων ΒΙοπη. 83θ. πηγασταγὼν γ6] πηγᾶς 

ταγῶν γνΕὶ πηγᾶς ταγὼν τθ00.; πέλτης ταγῶν Αἰγυπτιογενοῦς 516 06}18. 

ταγὸς πηγῶν γε] πηγᾶς ταγῶν ῬΥΊΘΗ, πηγαῖς ταγών γεὶ "ταγὸς πηγῶν 

Τρ ἶο]. «Σούσας [Πελαγὼν αἰγυπτογενήῆς Ἠδγίαηρ. Αἰγυπτογενεῖς 

ὙΟΙ], τ᾽ Αἰγυπτογενεῖς Ὠϊπὰ, 38. Ἀρσάχης Ῥμοῖ. Ρ. 258, 4. 

ΘΟΒΟΙαπι δηΐο ὑποχεέρεοι ἴῃ 5610]. ν. 85 Ἰηογροηϊ, Οὐοχάϊοκ. 40. 

ἴῃ 5080]. εὐχερεστάτων ῬΑΙΘΥ. 41. ἀνάριϑμον τθοο. 48. οἵ 

τ᾿ ΒΙοηηῖ. τὸ πᾶν ΑΝ ΘΙ Π10}.. 4835.. οἵ τ᾽. . χατέχουσιν ἔϑνος, 

Μιτραγαϑὴς ϑοϊμιοῖΖ. ἠπειρότενες . . κατέχουσιν ἕδος Ῥαυν. οἵ 

τ᾽ ἐπέπαν ἠπειροτενὲς κατέχουσι νέμος ΜΩΓΚΘΙ. 44. παρέχουσιν 

Ὑ Ἢ Βοβοιθσ. τοῖς δίδῃ!ογ. Μιϑραγαϑὴς ΒΙοη. 45. Ἀρκεύς 

γθος. τ᾽, ἀγαϑοὶ Ῥδαν. 46. γαΐ ΒΙοπιΐ., τοὺς (ἀοἰοίο τούς 44) 

ὟΥΕΙ. 47. ἅρμασι πολλοῖς ΒγΠΙΠΟΙ. 50. σοῦνται ΒΙοΙΙ- 

βο1]1ἃ. πελάτης ΘΙ]. δῶ. Μάρδων θάρυβις ἀοϊεῖ Βατίυῃβ. 

Μάνδρων ΜΙ εἰ!. λόγχῃς Ῥαυν. (ἄγμονες ΟἸ πὸ Βοί6). 54. ἣ 

πολύχωρος ὟΝ ΕΙ!. δ5. σύδην νοὶ φύρδην ϑοιιποίζ. 560. καὶ 

οααἑτἶν Ὁ. ῥύματι Ἠδγίαπα. λήματι πιστοὺς τοξουλκῷ (οτηϊ5580 χαὶ 

Ἐὶ. ΚΙοίζΖ. 57. δ᾽ ἘΞΑΤΑΒΓΘΏ5. 68. στενάχε: ΒΙοπιΐ. θ4. 

τοχέες δ᾽ ΒιΙοπιβοϊά. [πῃ 5080] τὸν ἐκ τῶν ἡμερῶν Ἠϑἰπιβορίῃ. 

ΑΡ ΡΕΒΒΑΒ. 91 

66θ-- 81 υπὶ, 82 --- 98 ΔΙΓ6γἱ ΠΟΙ ΟΠΟΤΊΟ, 94 -- 97 ΘΟΥΎΡδΘΟ, 98 --- 102 

αἱ πιοδοάσιῃ οἤοτο, 117--- 128 ὑη], 129 ---142 αἰζουὶ Βοι ΘΠΟΥΟ {1- 

νεῖς ΘΟὟ Βομποίάοι, 66 -- 116 5 ΠρᾺ}]15 Ρδι θα8 ομουὶ, 117 -- 142 

αηΐνουϑο οἤογο δαβίρπαῦ Ῥυίθῃ, 66 -- 142 ποι ομοΥ5 Μυῇ. 72. 

δδισμοῦ ΒΙοπιῖ,, ἕοτί. ὅρισμα. 75. ἴπ 5680]. συνηγμένον ζστρά- 

τευμα βασίλειον ῬΑΙΘΥ. 7554. ποιμαντόριον ΒΙοπιῇ,, ποέμναν 

ἀνέρων Ἡδγίαῃρ. 77. πεζονόμους ϑομαθίζ, πεζονόμους τ᾽ ΗΥ͂ΟΒΒ. 

80. ἐρέταις ΒΙοιηΐ., ἑπέταις Ἠδγίυηρ. 82. χύανον οἰΐπι ΗΘΓΠΙ., 

χυανοῶν ΒΙοπιΐ. 8954. χκυανέου . . φόνιον ΝΥ ἀΚοἢ6]ά. 8ὅ. 

διώκοντ᾽ ΒΙοηηΐ. 88. πόριμος δ᾽ ἩδρἰπιΒοθίἢ. (δ᾽ ὅστις Ἠπθῇ). 

90. εἴργει ῬΘΔΆΓΒΟΗ. 99. ἀνύποιστος Ἠοϊπιβδοοῖ. Περσᾶν ΒΙοπι- 

Π6]4. 94-- 1092. ροβὺ 116 ἰταηβροπὶν Ὁ ΜΆΒΙ]ΟΓ. 9654. πή- 

δημ᾽ ἅλις εὐπετῶς ἀνάσσων ἨργδΠῃ, πήματος εὐπετῶς ἀνάσσων 

ΕΥΆΠΟΚΘΙ. πηδήματος εὐπετὴς Ῥυίοη, ϑηρήματος εὐπηγοῦς Ἠρΐπι- 

βοθίι, πηδήματα δυσπήδητ᾽ 61]. 97. εὐπετοῦς Ῥογβοη. ἀναέσ- 

σων Τυχη., ἀναΐσσων Υ]ὶοῖ., ἀνάξων ΔΠΟΙΥΤΗΙΒ. 98. (γὰρ ἅδε 

σαένουσα Ηραμ). παρασαΐένουσα ΜΘΙΙΔποΓ, (ἀνιεῖσα 866), (κέ 

νουσα ΜὙΥοΙαΙΙΟἢ); ποτισαένουσα ΠΥ. 98 54. ἀο]οῖ Οσοηγδαί. 

100. βροτὸν εἰς ἀρκύστατα οἱοϊξ ᾿μδοΒηηδηῃ. ἀρκύτατα Ῥαυν, 

ἀρκύτατ᾽ ἄτα Βυγρθ8. 101. ὅϑεν Ἠαγίαησ. ὑπὲχ ϑνατὸν Ἐπη- 

ΡΟΥΪαΒ. 10154. οὐκ ἔστιν ἀλύξαντα φυγεῖν ὕπερϑε ϑνατόν ϑεϊάϊοΓ, 

οὐκ ἔστιν ὕπερϑέν νιν ἀλυσκάζειν φυγόντα Ἠεἰπιβοθί!ι, οὐκ ἔστιν 

ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλυσκάξοντα φεύγειν εἰ], οὐκ ἔστιν ὄπισϑέν νιν ὕπεκχ- 

δραμόντ᾽ ἀλύξαι ΟΡογάϊοι, τόϑεν ἐστὶν ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλύξαντα φυ- 

γεῖν ΜοΙΚΘΟΙ. 106. πυργοδαΐχτας οἸτπι ΒΙοιηΐ. 110. ἴῃ ΒΟΒΟ 

Τιμαρχέδας γε] Τιμόξεγος δὲ τὸ ἔμαϑον φησὶν ῬΑΙΘΥ. 1125. 

πνεύμασι λάβροισι περᾶν ἘΠρΟΥ, πνεύμασι. λάβροις ἐσελᾶν ΟὈΘΓαΙΟΚ. 

118. διέπειν γτο ἐσορᾶν Βεγρῖίς, ἐσελᾶν ΕΠΡΘΓ. 114. λεπτομέ- 

τοις ϑομιοίζ, λεπτοτόνοις Μοίποῖο, λεπτοϑόνοις ΒΕΙΡΈ, λεπτοτόμοις 

Μαάανὶρ. 11ὅ 54. ναοπόροις Ἠδγίΐαηῃρ. 116. μαχαναῖς ΒΙοπηΐ. 

117. μελάγχιμος Ναυοκ, μελαγχύτῳ ΜεοΥΚΘΙ. 11954α. ὀᾶ Περ- 

σιχοῦ στρατεύματος, τοῦτο μὴ πόλις πύϑηται ϑομιαρίζ, ὁὀᾷ ὀᾶ (ϑβὶο 

οἰΐαπι 126), Περσικοῦ (βαρβάρου τηαϊῖξ ϑ50 1116 Ὁ) στενάγματος τοῦδε 

μὴ πόλις πύϑηται (γ6] ρμοίζυ8 μέλος γε] βοὰν τίϑητας οἸΐτη, Ροδίθᾶ 

ὀᾷ ὀᾶ Περσικοῦ στρατεύματος, τούσδε μὴ στόνους πύϑηται Ὑ οἱἷ!, 

ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος τοῦδε μὴ μόρον πύϑηται ΟΡογάΐοΚ, ὀᾶ, 

Περσικοῦ στενάγματος τοῦδε μὴ πολυρροϑήσῃ οἰϊπι Υ.. ἴοτί. ὀᾶ 

Περσικοῦ στρατεύματος, τοῦτο μὴ πολὺ στένηται. 191. μή ποτ᾽ 
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ἐχπύϑηται ὙὟ εἰ ἀΠο., μὴ πέλον πύϑηται ἘΆΡΘΓ. 124. ἀντίδουπον 

δ᾽ ἔσσεται οἰϊπι Βοίϊα, ἀντέδουπος ἔσσεται γ0] ἀντέδουπα βώσεται 

ὙΥ ΘΙ Ποι, ἀντέδουπά τ᾽ ἔσσεται ΜΕΥΚΘΕΙ. ἔσσεται τοοο., ἦ γόοις 

Ηρ μβοοίῃ. 127. γυναικοπληϑής 8’ Ἠδτγίαηρ. [πῃ 50}0110 ἴοτί͵ 

ἀντὶ τοῦ ἀπύοντος. 199 -- 14] δηίΐο 117 γτϑροηϊῦ ΕἸΠΘΘΥ. 19]. με- 

λισσῶν νοὶ μελισσᾶν τθ0ο. 13454ᾳ. 50 ο]α ἰΐαὰ οοπιρομὶῃ: τὸν 

“Ελλήσποντον, τὸν χαινὸν. . ᾿Ασίας" οἱ δὲ ὅτι Ταῦρον τὸ ὄρος, τὸν 

. ἠπείρους ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 135. πρῶκα ΜοΥΙΚΘΙ. 1360. λέχτρα δ᾽ 

ἁμῖν μάταν Ἐπρογ. πόνῳ Ῥαινν, σπάνεε ο]1π|, Ροδίθᾶ ἔρῳ ἩροὶπιΒο ἢ, 

ὁδῷ ΟΡογΪΟΚ. 138. ἰπ 50 ῃο]ο ἐπιτόνως Ἰοροπάππι νυἱαθίαγ. 

139. (δ᾽ ὄϑη ϑομαοίΖ), δόμῳ ὙΥ ΘΙ αἸΠΟᾺ, γόῳ οἰϊπι ὟΝ εἰ], δύᾳ [4 Βομηηϊαί, 

κόπῳ Μϑομπαί. 148 .- 57. ᾳυσίίζαον 5γϑιθπιαΐα ργοϊοβίαι 8 αυδύ- 

ἴ0 Ὁ ογἀϊηυμη ἰγθαϊς ΟἸγΙϑί. 14754ᾳ. Ξέρξης . . Δαρειογενής 

ἀοϊοῖ Οσοηγδαί. 148. τὸ πατρωνύμιον ἀεο]οὺ ϑομαθίζ. 1485. ὃ 

πατρωνύμιος ϑεὸς ἁμέτερος 816 06]18, τό τε Περσόνομον (Υ6] τὸ πα- 

τρώνυμον ὧν) γένος ἡμέτερον ΒΙοπιβε!ά, τὸ πατρώϊον ὧν γένος ἁμέ- 

τερος (γ6] ἁμέτερον) ὙὟ οἰ] οι. Οἱταπιαὰθ γ6] 538 ]|{6π| ΔΙ ΘΓ ΠΠῚ ΥΘΓ- 

Β1η ἀο]οὶ Βα ΘΓ. 149. τέλος ἡμέτερον ΝΥ οἰ], σϑένος ἡμέτερον 

ΤποΚ6. 1658. ϑεοῖς ἔσον ὀφϑαλμῶν οἸΐπι ΒΙοπιῇ. 16δὅ. τὴν 

προσπέτνω Ηρα, προσπιτνῶμεν ῬΟΥΒΟὴ (προσπέτνωμεν ἘΠ] ΠΊ5[6Υ), 

προσπιτνεῖν οἸΐπι Βοίῃθ, προπέτνειν δ᾽ ἡμᾶς, ηἰδὶ Ροϊϊι5 προσπιτνῶ 

ἀοϊοπάππι 511, ΒΙοπηῖ., προσπίπτωμεν ὙΝ ΘἸΙΔυον, προπέτνω προπέτνω 

Ηρττη., προσπέτνω δή Ἠδτυίαηρ. 1δὅ5ᾳ. ἐμὴ ““ - ἡνὑ-͵|ύν- 

.ὺ - καὶ προσφϑόγγοις οἰϊπι Ὀϊ1πά. 16θ. καὶ προσφϑόγγοισι χρεὼν 

(γ681 8ὶ προσπιτνῶ 105 ἀεοϊοαίαγ) προσφϑόγγοισιν δὲ χρεὼν ΒΙοπιΐ. 

160. εὐνάστειρα (τοὶ εὐνέτεερα) ΒΙοχηΐ. 161. στρατοῦ τθ00. 

162. ποιπιθὴ Αἰοβϑᾶθ ἃ Αθβοῦυο δοϊααϊοαὶ Κοθοῦϊγν. χρυσεοστίλ- 

βους οἰ χρυσεοστόλους τοῦθ. 108. εὐναστήριον Υθ00. 164. κἀμὲ 

Βοίῃθ. 166. οὐδάμ᾽ ἐξ ἐμαυτῆς Τουβεϊ, οὐδάμ᾽ οὖσ᾽ ἐμαυτῆς 

1, ϑομπιαι, οὐ δόμων ἐμαυτῆς δποηγπα8. οὖσα δείματος ὙΔΌΥΙΠ]ΘΓΒ, 

οὐδ᾽ ἀδείμαντος 1ιΔηρθ- ΡίπΖρον, οὖσα δὴ μάντιν Μ΄ϑοΙηΪαΐ. οὖὐ- 

δαμῶς ἀναυδὴς οὖσα δείματος ΟὈΘΓΑΙΟΚ. 1606. μέγας στρα- 

τὸς Βδυομοπβίοίη, μέγας γδοῦπος Μϑομπάι, μέγας στόλος ὝὟΘΙΙ. 

(16654ᾳ. οοΥγρθδθο ἰτϊαϊ 6 ΟὟ Βομηθὶ 61). 168. ταῦτά μοι 

μέριμν᾽ ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσὶν διπλῇ ῬΟΥΒΟΗ. μέριμνα διπλῇ 

ὕφραστος Ἠραίι, διπλῆς μερίμνης φροντὶς Καγ586᾽, διπλῆς μερίμνης 

φραστύς Ἠατίπηρ. διπλῆς μερέμνης φραστέ᾽ ἐν φρεσὶν μέαν δῃοηγ- 

τῆι5, διπλᾶ μερέμνα φράστορ᾽ ἐστὸν ἐν φρεσίν ὙΥ εἰ]. μέριμνα φραχ- 

ΑὉ ΡΕΒΒΑΒ. 99, 

τός Βοϊκὶσ, μέριμνα ϑρακτός Ναοίΐποκθ. μέριμνα, φράσϑ᾽ ὅσ' ἐστίν, 

ἐν φρεσίν ΜεΥΚΟΙ. φρασί ΚιγΟΒΠοΥ, αὖ ΒΘΙΊΡΘΓ. 169. γρήματ᾽ 

οὖν ΝοΙκοὶ. ἄνανδρον ΒΙοπιξ., ἀναλκῶν Ηοἰπιϑοθίῃ. εὖ τιμὴν ΟἸΪπη 

Βοίμο. πέλειν Ῥαυν, φλέγειν ϑομαοίζ, μένειν Ἠανίππρ, πρέπειν 

Ν ϑομπιας, αὶ ὰπο γν. δηΐθ 108 ἰταπβροηΐ,. ἐντέμως ἔχειν ΝΑΌΘΥ. 

γογϑαπι ροβὺ 170 οοἸ]οοδΐ ΑἸΛλιάν!ρ. Ῥοκὶ 171 Ιδουπαπὶ βἰαύαϊζ 

ΜοΥΚΟΙ. 172. ἔχμα νοὶ ὄχμα ΝΑΡΕΓ. γοΥϑαμη ΟἸΐπὶ ἀρ] δὺ 

Βομαοίζ. 178. ἐχόντων, ἀλλὰ σύμβουλοι Υ 61]. 174. γηραλᾶ 

Ὀϊπηά. 176. μὴ δὶς ἂν φράσαι ῬΑΙΘΥ. 177. δύναμις" ἡγεξ 

σϑαι σὲ δεῖ ΒΙοπιῆο!α, δύναμις" ἡγεῖσϑαι ϑέλε Ῥοραογ]οῖπ, δύναμις 

ἦ γ᾽ ἡμῖν τελεῖν ἨοΥΜΘΓάθΗ. πέλῃ Μείποκο, 8ϑ᾽ ἕλῃ ΜοΥΕΙ, παρῇ 

Βδπομοηβιοίῃ, σϑένῃ ΟΡοΓΙΟΚ. 182. πω τοσόνδ᾽ ΒΙοπιῖ., πώ- 

ποϑ’ ὧδ᾽ ὙΥΘΕΙ.. 187. εὐπρεπεστάτα οἷ εὐπρεπεστάτω Υθοῦ. 

188. [οτί. κάλλος. --- κασιγνήτω Υθ00. 189. ταὐτοῦ πάτρας τ᾽" ἔναιε 

δ᾽ ἡ οἹἶπι ὙΥ6]]. 192. ἔτευχον ῬΟΥΒΟΠ, τεύχουσ᾽ ἐν Ἠατίυηρ. 

ἐπ’ ἀλλήλαισι ΒΙογηΐ. 19554ᾳ. γἣ . - ἡνέαισιν εἶχεν ϑομδθίογ. 196. 

ἡνέαισι δ᾽ τθ00. 197. αὐτὴ δίφρον Οδῃΐογ. 199. δεσμοὺς χα- 

λινῶν Ἠατίαπρ, ἀχάλινος ἅρμα ὙΥ εἰ, ἀμὺξ χαλινὼ ΜΟΥΚΘΕΙ, ἄντυγ᾽ 

ἀχάλινον οἸπὶ Υ. 

φ09ῷ. πτώματι 5610]. 1ορῖ556 ΥἹἀ ΘΓ, 905. φαύσασα Ἠφγτη. 

906. βωμῷ τθοο. 908. ἀετὸν ΒτυποΚ. 910. ϑοοῖς Ἠαγίυηρ, 

πρόμῳ οἸΐπι ΥΥ 61}, κυνὲ ΟἸΤΠῚ ΟΡογαΙοΚ. 91054. μεϑύστερόν σφιν 

οὖν ῥόϑῳ πτερῶν Ἐπρον. δρόμῳ πτερῶν ΜΟΥΚΘΙ. 911. χείνῳ τ᾽ 

ἐπακταίνοντα Ἠοἰπιβοοίι, περκνῷ τ᾽ ἐφορμαίνοντα ΟΡογαΪΟΚ. 212. 

ἄλλο πλὴν Ἠδτγίπῃρ. 218. ἐμοί τε ΒΙοπιῖί. δεῖμα τ᾽ ΘΙΔΏΪΘΥ. 

δεέματ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν Υθ00. 214. ὑμῖν τ᾽ τοοο. Ῥοβί ἀκούειν Ἰδοῦπϑιη 

οἸπὶ βἰαϊαοθαί, ροβίθα εὖ δ᾽ ἄρ᾽ οοπίθοις ϑομαοίζ. 216. πράξας 

- οὐ δ᾽ Βοῖϊμο. οὐχ ὑπόδικος ὧν πόλει οἱ. Ηρβυοῖ. ὑπόδικος" ὑπεύ- 

ϑυνος ΙοΙ!. πέλει Ἠποί, ἰΐοπι, 5601π180. Υ- ὈΓΟΧΙΠΊΟ, ΝΑΟΥ͂. 217 

ἰηἱοτροϊίππι ᾿πἀϊοαῦ, ΘΧβρθοΐδη8 σωϑεὶς δ᾽ ἀτίμως τήνδε ποιμανεῖ 

χϑόνα, Ὀϊπά. σωϑεὶς δ᾽ ὁποίως Ῥαυν, σωϑείς ϑ’ ὅμως γε Οὔ 

Ηδαυρί, σωϑεὶς δ᾽ ὀνοστὸς (γε ὀνοστῶς) Ὗ Η ΒΟοΒΟΒΟΥ. 2920. ἀπο- 

τροπὴν λαβεῖν τ660. [ῃ 500] εἰ σὺ δεινὰ ἨοἰπΙΒοο[}. 9291]. ἀγαϑὰ 

δ᾽ Ῥυίοθῃ, τἀγάϑ᾽ Ηρττι., κεδνὰ δ᾽ ΗθΙΠΙΒΟΘΙΝ, τἄλλα δ᾽ ἘΝ Βομπηίαί. 

9923. πρευμενῇ τοοο., πρευμενεῖς" αἰτοῦ δὲ πρὸς γ6] πρευμενῇ δ᾽ αἱ- 

τοῦ τάδε ΒΙοπιί. λιπαρῶς Ἠροϊβοθίι, προφρόνως 1, Θομμἑάϊ. αἰτοῦ 

τὰ μὲν, γ. 226 δηΐθ 224 Ροβὶΐο, 8ΠΟΠΥΤΊΒ. πρευμενῶς αἰτουμένην 

Υ ]!. 2926. γαίας Τυτῃ. μαυρῶσαὶϊ τηρ! τ ΒΙοπιῖ. [πῃ 50}0110 
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σχεϑέντα ῬΑΙΘΥ. 221. πρευμενὴς ΒΙοηῖ, προφρόνως εἰ]. 
. εὖ δὲ πάντα δὴ ΒΙομγΐ, τελοῖϑ᾽ ἃ ἋὟ εἰ]. χρίνομεν πέρας Ἠδ᾽- 

ἰπηρ. 229. τῶνδ᾽ ὀνειράτων χριτής Ἡ δοινγανΖ. 290. ἐχύρυ - 

ξας Νᾶιοκ. τήνδε χκυρώσας ΝΑΌΘΥ. 29]. τἄλλα δ᾽, ὡς Ἠοϊμ- 

Βορίῃ. 2992. ϑήσομαει γθ0., γῆς φϑιτοῖς Ο ΒΊονογβ. Εογί. ϑύσομεν 
χκτξ. δυὶ ϑήσομεν.. ἔνερϑεν ἄρμενα. 6. δυσμὰς τροο., δυσμῶν, 
ΒΟΒΟΙππὶ δἷο βου θθη5: δυσμῶν: ἢ τῶν δύσεων.. ἀπὸ δυσμῶν" φϑι- 

νασμάτων: τῶν λήξεων, οἰΐπῃ ΟΡοΓάϊοΚ. φϑινάσμασιν Ῥαὰν οἱ. Ηθ- 
Βγ0}. φϑινάσμασι" φϑίσεσιι. δυσμὰς .. φϑινάσματα ϑομαοίζ, δὺυ- 

σμαῖς ἀνακτός δ᾽ ᾿Πλέου φϑινάσμασιν ΒΙομηῖ. ἄνακτος γείτονας φϑι- 

νασμάτων οἰ ὙΥ ΕἸ]. 290. ἀλλὰ μῶν Ἠδιίΐαῃρ. 238. αὐταῖς 

Βομαοίζ. ἀνδροπληϑέα ΒΙοπηΐ 29854. ὧδέ τις περισσὸς αὐτοῖς 
.] ΔΝ Ν "’'ὶ[ὶ ͵ ; Ύ -- " “-" 

ἀνδροπλήϑειαν στρατύς; κάρτος οὖν τοιοῦτος (οἸ]ὴ λαὸς οὖν τοιοῦ- 

τος) Ὗ εἱ!. 2939. χαὶ στρατὸς τοῖός γ᾽ ὃς ἔρξε Ἡδυίαῃρ, οὔ. 

στρατὸς δ᾽ οἷός ποτ᾽ ἔρξας ΚἰτοΟΒΠοΙ. στρατὸς γαιοῦχος ΜΟΥΚΘΙ. 

ἔρξαι Βοί!ο. 299 οἱ 947 ρογιηπίαί 1, Βομηηϊαί. 240. χἄτι πρὸς 
Ῥογβοη. 2405. ροβί 248 ἰγαηβροηὶϊ Α ΤΥΎΘΠΘΙΘηΡαΓΡ. 242. 

ἀχμή Η1, Αἢγθηβ. δεὰ γερός γ᾽ Υἱοῖ. (δεὰ χέρ᾽ ὡς α ΟὟ Βομηρίαογ). 
Ὁ "» μν ΄ ; ᾽ Γ 

διὰ χερὸς σφέσιν πρέπει ΝΥ ΘἸΙΔαογ. διὰ χερός σφιν ἐμπρέπει ργτη.,, 

διὰ χερὸς λαοῖς πρέπει ἘπροΥ, διὰ γερὸς καὐτοῖς πρέπει ΜΟΥΚΘΙ. 

24254. δηΐο 240 (Γδηβροηϊ Οοηγδαΐ. 944. ποιμάντωρ γϑο0. στρα- 

τοῦ τρο(. 2406. ἀνδρας δαΐους ὙΥ Ε1]]. 248. μολόντων Ἡρίπ- 

Βοϑίῃ, συϑέντων Μοίποκο, βεβώτων ὙὟΥ 61]. 260. δρόμημα τθ0ο. 
Περσικοῦ ΒΙοπηΐ. 26]. κεὶ.. κακόν, κλύειν Μοίηθοξκα. 259. καὶ 

πόλις ϑομαοίζ, χαὶ μέγας ΑἸ ΝΔίΟΚ, καὶ πλατὺς οἰ οἰ}, καὶ βα- 

ϑὺς ν6] ροίϊι5 καὶ ταὺς Ηρ ϑοοίῃ. Φὅθ54. δὴ (6254 ἰγδηβροηΐί, 

ἀοἰοίο ν. 258, ΟΡρογάϊοκ. Μαὶϊὶπὶ 286 --- 258 560] 6676. Ροϑί 

2617 νϑυβὰπι) ΘΧΟΙἶδ86 ρμαίαὶ ΥΥΕ]]. 2568. Πέρσαις τοοο.. ὑμῖν 
Ἠρὶτηβοϑίῃ. 289 -- 292. ομουίοα ΘΟΥΎΡ 60 {τἰθαϊ: ὙΥ̓ΘΒΙΡΒΔΙ. 

269. αἶν’ αἰνὰ Ῥαυν, αἰνά γ᾽ αἰνὰ Ηραίῃ. ἄϊα χαχὰ Ἠατγίυῃρ. 
χαχὰ ἀρϊοὶ Ηρογηδηη οἱ Ῥυίθῃ. 2060. νεόχοτα, δάξ᾽ Βοίμα (καὶ 

οἴη. Γ66.), νεόχοτα πανδάϊ᾽ Ὗ εἰ]. θῶ. ἔστ᾽ Ὠορᾶοηϊοίη. 264. 

καὐτός γ᾽ τρο., αὐτὸς δ᾽ ῬοΥΒοῆ. 2θὅ. ἢ ἀεοϊοί Ῥτίθη. 2606. 
μάλα μαχροβίοτος ΝΥ εἰ]. ὅδε τις Ἠρττ. 210. Πέρσαις Βοθογί,, 
ὑμῖν ἨοὶΒορίῃ. 272. τοι πολιὰ οἰΐτη Βοίϊ!θ, πολύδονα ὙΥΊΘΙ. 

τέλεα Μοίποξκο. 273. ἦλδϑε παέεειν Βοί!Β. Φ7854ᾳ. γᾶς ἀπ᾽ 
Ἀσίδος ἐλϑεῖν βαεὰν ᾿βλλάδ᾽ ἐπ᾽ αἷαν Μϑομηαι. ἦλϑε δαέίαν εἰς 
“Ελλάδα γώραν Ἡδτίυηρ. 218. ἁλιδνὰ τοο. ἁλέδονα πολυβαφῇ 

ΔὮ ΡΕΙΒΔΑΞ. 2ὅ 

τε γϑὶ ἁλίδονα γυῖα πολυβαφῇ ΑΥπδάυ8. πολύδονα σώμαϑ᾽ ἁλιβαφῆ 

Ῥχίορῃ. ἁλίδονα δέματα Ἠδίπι. 9Φ7954ᾳ. χατϑανόντα φέρεσϑαι 

πλαγχταῖς ἐν δικλάκεσσιν ΝΜ Βομαί. 280. ἐν πλαγκτοῖσι πλά- 

χεσσιν ΒΙοιηΐ., πλάγκτ᾽ ἐν σπιλάδεσσιν Ἠδγίαῃρ, πλάγκτ᾽ ἀκτῶν σπι- 

λάδεσσιν διουγπιι5, πλαγχτῶν ἐν σπιλάδεσσιν (οἰἷπι πλαγκχταῖς ἐν 

διπλάκεσσιν)  εἰϊ. σὺν ρτῸ ἐν ῬΔΌΝ. ἀμφὶ πλάκεσσι ἨδΙπι, ἐν 

πελάγεσσιν ΜοΟΙΟΚπιΑΡ, ἐν πλακίδεσσιν Ῥτΐποο, εἰνὲ πλάχεσσιν Ἴουγ- 

εἶογ. [π βοβοο ἢ ἐν Σαλαμῖνε καὶ Ῥυτταλείᾳ ΟΡογαΪοΚ. 291. 

ἀπώλετο γΥθ0. 981. 86 Δηΐο 216 ἰγταπβροηϊ Μ ΒοΒπναΐ. 282. 

λεὼς δαμασϑεὶς τοοο. ναΐζῃσιν Υθ00.; ναΐαισιν ΒΙοχηΐ. 988. ὦ [ 

ἴνζ᾽ ἄποτμον βοὰν νοὶ ἴυξ᾽ ἄποτμον δὴ βοὰν Ῥαυν, ἴυξε βοὰν ἀποτ- 

μον Βοίμο, ἔὥξε δύσποτμον βοάν (οἰ 289 δαΐοις) ἘΠΠΡΘΓ. 288 564. 

ἴυε Πέρσαις δαΐοις δυσαιανῇ ἄποτμον βοὰν, ὡς παγκάκως ἅπαντ 

ἔϑεσαν ΑΥμαϊάυ5. ἄποτμον δαΐοις 1 δυσαιανῇ βοὰν " ὡς πάντᾳ πογ- 

κάκως (ϑεοὶν 1 ἔϑεσαν Ἠογδὴπ οἵ Ῥυίθῃ, ἄποτμον δαμόταις | δυ- 

σαιανῇ βοάν, | ὡς πάντας παγχκάκως (ὡς παγκάκως πάντ τὸ πᾶν 

611) 1 ϑεοὲ ϑέσαν Ἡρἱϊηβοοί. 98454. αἰανεῖς Πέρσαι, ὦ, τὰ 

πάνϑ᾽ ὡς παγκάκως Ἠαγίθῃρ. 985. Δάοις ΜοΥκοὶ. Πέρσαις, 

ὡς (οἱ 288.54. δαΐοις. . βοάν 46 ἨογδΠΗΙ οοπίοοίαγα) β΄ 16 γ, ὡς 

Πέρσαις Τουδο!. ὡς παγχάκως ἅπαντ᾽ ῬΔΌΥ͂. 9286. ἔϑεντ᾽ 

ῬδΙου, ἔχτισαν Τ᾿. ΜᾺ 6]16γ. ἔϑεσαν στρατοῦ αὃ αἵ ΤιΔομπᾶπμη. 2988. 

στενῶ ΤουΓΠΪΘΓ. 9289. στυγναὶ δ᾽ ᾿Αϑᾶναι τοοο. Δάοις ΜΟΓΚΘΙ, 

δαμόταις ΟὈΘΓΘΙΟΚ. 2895. στυγνᾶν γ᾽ ᾿Αϑανᾶν δαΐοις μεμνῆσϑαι 

Υ 611. 289544ᾳ. στυγναὲ δ᾽ ᾿ϑᾶναι' μάταν (μεμνῆσϑαί τοι πάρα) 

ὡς πολλὰς Περσίδων ἔκτισαν εὐνατόρων ἀνάνδρους Ἠδγίπῃρ. 290. 

πάρεσϑ᾽ ΒυγΠΘΥ. 291. πολλὰς ὡς Περσίδων ΑὈγοΒ0.. ὡς Περ- 

σίδων πολλὰς ἄγαν οἰΐπι, ροβίθᾶ πολλὰς ὡς Περσίδων γονᾶν ὙΥ ε]]. 

μάταν οἱοὶς Ηρἰπιβοοίῃ, μάνας οοηίοίῦ ΜΟΙΈΘΙ. 9292. ἔϑεσαν 

εὐνῖδας Ῥαυν, εὔνιδας ἔχτισσαν Βοροϊήι, εὔνες ἔκτισσαν ῬϑΙΟΥ. 

296. βροτοὺς τοοο. φέρειν βροτούς οἸΐπι Βοίδθ. 298. ὁμῶς 

ΒΟ αοίΖ. 999. τίνα δ᾽ ἐκεῖ Βυγραγά. 

800. τῶν ἀρχελάων, τίς τ᾽, ἐπὶ Ἠδγίυῃρ. 801. ἄναρχον 

Βορβοτί., ἄναμπρον ΜοΙκοὶ, ἀναλκῇ Ηφἰπιβοοῖ!. 8093. φέγγος μέγα 

Με]. 809. Τανάγων τοοο., Π]ελαγών Ἠδηΐαῃρ. 910. ϑαλασ- 

σύπλακτον γοὶ ϑαλασσόπλαγχκτον Υθ00.; ϑαλασσόπλαγκτος ΒΙοπηΐ.. 

παρ᾽ ἀμφέπληκτον Ἠδγίαῃρ. 311. Τιϑαῖος ᾿Δἀρσάχης Ἠατγίυῃρ. 

311---313 πυβροοίαί, 814 -- 3816 ἀδπιηδὺ ῬΑΙΘΥ. 318. πεπληγμέ- 

νοι Ὀϊηά.. χυκώμενοι οχ οοᾶ. ἰπᾶ, Ηθἰπιδοοίῃ, ἡλκωμένοι οἸΐπι ΗθΥ- 
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ψογάθη, ῥεχνούμενοε ΝΑΡοΥ. ἐσχυρῶς ΑΌὈΓΘΒΟΝ. 914. ῥοαῖς τε 

Νεώλου ΟΡοΤαΙΟΚ. 815. Μρτεὺς δεύης καὶ Φρεσεύης καὶ τρέτος 

Ηατγίαηρ. Ἀοχτεὺς ἀδειὴς νᾶ Ἠοΐ. ὙοΥβαμ δηΐθ 814 ἐγδηβροηίῃ 

ΘΙ] ἢ. 9156 εἱ 816 ᾿ἰηνουίς (816 500 η5 οὗ τε)ὴ ΜοΙΐοΙὶ. 

916. κ᾿ Ἀρνοῦχος Ῥαυν, Φαροῦχος α ΟὟΥ Βομποίάοι, ῥαβδοῦχος γ8] 

Καρδοῦχος οἸΐπι ὙΥ 61]. οἵ γε κάππεσον μαχρᾶς νεώς ὙΥ ΘΔ ΟΕ, ἔρρει 

ναὸς ἐχ μιᾶς πεσών Ἠατγίυηρ. ναὸς ἔπεσον ἐκ μεᾶς ὙΔυν 6 γ5, ναὸς 
ἔχ μιᾷ πεσον ϑομαοίζ, ἐξέπεσον ἐκ μιᾶς νεώς ΒΙοπιί. ναὸς ἕν μιᾶς 
πέσος (οἸἷπι δὲ ναὸς ἐκ βαιᾶς πεσὼν) Ηρ. ὙΘΥΒαΠῚ ἰη5] 1οἷτιπὶ 
Ραΐαΐ ΒΙοπηῇ. 3917. Ἠέταλλος τοοο. Χρυσοῦς δὲ άταλος οἸ πη 

Βοΐμθ. Ὑοβαμι ἀο]οί Ηδγίαηρ. 917. 818 ἱηγνογί (818. 817) 

Ηρ] μβοϑίῃ. 918 ρμοβύ 3521 ἰγδηβροηϊ ΥΥ̓ 61]. 91854. μελαΐ- 
νης ϑ᾽.. Ζαπληϑὴς Ἠαγίαῃρ. 919. 50Πο] απ 510 βου: ἔβρεχε 
τῷ αἵματι. τινὲς ἀντὶ χτέξ. ΟὈοΓΑΙΟΚ. 921. Ἀρσάκης Ἠαγίαηρ. 
τε Κάσπιος (γ6] Μδούδιεος) ΒΙοχηΐ. ΘΦΦ. ἰῃ 50Π0]10 μετοιχήῆσας 
ΡΓῸ μετοιχήσει Ῥδ]ου, ἡ εἰς ταύτην ἔφοδος 6ΘΧ 50}|0]. γθο. Ηοἰμηβοϑίῃ. 
929. ἤμηστρις ΒγθπΟΪς. 929 ---25 ἱπάποὶξ ῬδΙοΥ. 924. ροϑβί 
Ἀρεόμαρδος ἀπὰπὶ (ἄρδεων | βολαῖσι πιστός, Ἠιτρογάϑης τε) γε] ργ]ὰ: 

ΓῸΒ ΥΘΥΒ5 ΘΧΟΙἾβ86 οθηβοῖ Ῥούβοη. Εἰ ᾿ἰδοπδθ ποθῃ ἤκσίστρης 

{ἱθυϊξ ΚόοθοΙγ. ἄρσεσι ΜΥΘΙΙΔαοΥ, ἄρδεσι ΒοΙΠ6. 92456. Ἠριό. 
μαρδὸος ἄλγεσιν | Σάρδεις παρασχὼν ὙΥ 6]]. 99ὅ. σησάμης γ6] 
σισάμης Υθ00. 9928. εὐϑέτως Υ οἱ]. 929. δὲ ῬαΙογ. 990. 

ἀπ᾿ ἀρχὸς Ῥαυν, ὕπαρχος Ηθγπι., τάγαρχος Μοΐποκθ. πλεῖστον εἷς 

ἀνὴρ Ὀϊπά. 991. ἀνηλεῶς οἱ γρ. νηλεῶς τοοο. ἀκλεῶς 46 Μδι- 
Ο6]108. 9992. τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων νῶν Τυγῃ., τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν 
νῦν ΟΑπΙοΓ, τοιῶνδε γ᾽ ἀρχόντων ΒτΆΠπΟΚ, »νροίογαί ΑΙ βΒοΏν] 5 ἄϊοονο 

τοιῶνδε ταγῶν, Ροίΐογαΐ τοιῶνδ᾽ ἀνάκτωνε ρτῃ., τοιῶνδ᾽ ἐπάρχων 

νῦν, ρΡοβίοθα τοιῶνδε μέντοι νῦν ΒΙοπιΐ,, τοιῶνδε τῶνδε νῦν ὨὈϊπά. 
τοσόνδ᾽ ἐπαρχόντων (γρ. καὶ ἐπαρχόντων γ60.) ΗθἰΠηΒοΘίἢ,, ὐὐ᾽ 

ὑπαρχόντων Ἠδὶπι, τοσόνδε ταγῶν νῦν (γ61] τοσόνδ᾽ ἀπαγγέλλων) 
61], τοίῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων νῦν Ῥτΐποο. Ἐογί. τοεῶνδ᾽ ἐπάρχων ταῦϑ᾽. 

ἐπεμνήσϑην Ἠογνογάθῃ. 99254. 5θοϊυαϊ! ῬαΙοΥ, ὑπὰπὶ 332 

ἀο]οὶ ϑοτγοί. 999. ἰοτί. παρόντων παῦρ᾽ ἀπαγγέλλω. ἀπαγγέλ- 
λων ὙὟ εἰ]. 9837. πόσον τι Τυτη.. πόσον τὸ Ἠδίτηβοοίῃ. (πόσον 
νεῶν δὴ πλῆϑος ἦν γ6] ρΡοίϊ5) τοσόνδε πλῆϑος Βοί!θ, νεῶν πόσον 
δὴ πλῆϑος ἦν οἸἵπ ΥἾ οἷ]. ᾿Ελληνεικῶν ΒΙοπηΐ. 840. μὲν οὖν Ὑ ἃΚ9- 
βρ]ά. ἦν ὑγὸ ἂν Τθοὺ. ἦν οἱ βαρβάρων Τιδῆρο- ῬίπΖρογ. βαρβάρους 

Τύχη. 9405. βαρβάρων νῆας κρατῆσαι ΒΙοπιῖ., βαρβάρων στό- 

ΑὮ ΡΕΙΒΒΑΞ. ὶ 

λον χρατῆσαι ΘΙ. 441. (ναῦς ἦν, 5ἱ 840 μὲν οὖν Βουθαΐαγ, 

Ηδρτηι.). ναῦς ἂν (οἱ 840 μὲν οὖν) Ἠοϊπιβοοίι, ναῦς καὶ ἀ ἸῈ6ὶ. 

844. οἶσϑα Ῥοραοη]οίῃ. 847. ἦ σοι δοκοῦμεν Ηεἰπιδοοίῃ. δο- 

κῶμεν τοο. Απίθ 847 ΥΘΓΒΌΠῚ οχοίῖββθ ρυϊαΐ, γϑοὶρίθπβ δοχῶμεν, 

ΤΠλποΚθ. 848. ἄλλος δὲ δαίμων Βυγθθ5. 950. Αἴοββδ6, 

85154. παηίϊο {ΠἸθαπηΐ Τθ00., 880 5. Αἴοββαθ, 352 παυηίϊο ΒΟΡΟΥ- 

(6105. 850 ἰΐα οοπίϊπαδι παπίϊο ϑομαοίζ, αὖ ϑεὸς πόλιν δ᾽ ἔσωσε 

βου θαΐ, οαπὶ δηΐθ 8560 Αἴοββϑθ ὑ ΥΒῸ ΠῚ οχοίαϊββθ ραϊθί [Δ00Ὁ5, 5488α. 

Αἴοββδο ἰτἰθααὶ Ηθγπιδηπ. 8560 ομοτο δαϑβίρῃηδί ΒΙοπηΐ.. 848 -- 80 

ὁμοτο, 8361 πυηΐϊο, 852564: Αἴοσϑδθ ἀαὶ 1,δομπηᾶπῃ, 850 -- ὅ2 πυ- 

εο οοπεπαυαι Ἠατίαπρ, 880 -- ὅδ Αἴοββδθ {γθα] Κιγομμοῦ (8561 ἔστ᾽ 

βου θθη5 ρτὸ ἔτ᾽, αὐ οϑὲ ἴῃ ΑἸ4.). 860, Ροβῖ 861 Ροβίϊαπι, Οὐ] 

3592. παηίϊο οἰπι ἀαθαὶ Π1πά., 860, Ροβί 852 ρΡοϑβίζαπι, Αἴοββϑθ δί(]- 

μυϊ ὙΥ οἷ], 8560, ροβὲ 861 ροβι Π|, πυπίϊο, 862 Αἰἴοββδθ ἀαΐ ῬΑΙΘΥ. 

850. ϑεοὶ γὰρ Ἠδυίυῃηρ. 359. ὄντως ῬΟΙΒΟΗ. 95454. ἴη- 

ἀποῖς ῬδΙθΥ. 8565. πλήϑει γε καυχήσας Ἠαγίυπηρ. 958. ἴῃ 

5001 19 μαχήσωνταε ῬΑΙΘΥ. 8605. οὐδὲ δαιμόνων ὙΥΘΕΙΪ. 969. 

μὲν στῖφος ΒΥΆΠΟΚ. 4270. χἄχπλους Ἠατγίυηρ. 479. οἷς εἰ 

ΤΥ. 373. δρασμὸν ἄραντες ΝΑΌΘΥ. 874. (κάρτος 

ΑΡγθ56}). ὃν προκείμενον ἨΘΤΊΗ. 375. τοιαῦτ᾽ ΒγαΠΟΚ. ὑπερ- 

ϑύμου τϑοο., ὑπ᾿ ἐχϑύμου ΑἸΑ. 878. δεῖπνόν γ᾽ ϑίδῃηϊου, ϑοίνας 

ΒΙοηνΐ., (δεέπνων αὶ ΟὟ Βομποίάοτ), ϑοένην Ἠδυίυηῃρ. 979. ἐτρο- 

ποῦτο ἨρδΙΙ. 381. ἴῃ 56}0]. ροξί ἠξίωσεν δᾷάθ φυγεῖν γ8] ἐχ- 

πλεῦσαι. Ῥτο ἐγένετο 5001 ἀπεγένετο ΟΡοΓαΙΟΚ. 382. πᾶς 

ϑ᾿ Ὑθ00. 888. στιχὸς μαχρᾶς Ἠαγίαπρ;, νυχτὸς μακρὰν ΝΥ ΕΙ], 

νεῶν μαχρῶν ἨθΘΥΝΘΙΘΗ. 385. δὴ εἰς ΒΙοιηΐ., δὴ ᾽ς ΑἸΛιάνρ. 

δέπλοον (γοὶ δέπτυχον) Ηδτγίπῃρ, διὰ πόρον Βαιπιοϊβίογ. πάννυχοι δὴ 

διάπλοοι Βαυοποηβίοίη, παννύχῳ (οις) δὴ διαπλόῳ (οις) 1, ϑομημαί. 

391. ἠχοῖ γ6] ἠχεῖ τθοοὺ. ἠχὴ γε] ἠχῇς ΑΌΓΘΒΟΒ, ἤδη Ῥαυν,, ἠχὴν 

Ηατίυησ, ἁρμοῖ Ἠεἰπιβοοί, εὐχῆς Μοίποκθ, εὐχῇ 1, ϑομπαί. ἠχῇ 

πέλαγος ΧΕ εἰ]. 8396. οὐδὲ γὰρ ὡς ἐν φυγῇ το0., ἀπᾶθ οὐ γὰρ 

ἐν φυγῇ Βιοιιξ. ὡς φυγεῖν ΟΡ. 396 ροϑβύ 897 οοἸ]οοδὶ Ηθΐπη- 

506 1}. 4398. πάντα ϑῖν᾽ ϑομαοίζ, πάντα καέν᾽ οἸἐπὶ ΒΟΙΠΘ. 999. 

ἐπεὶ δὲ ΑἸΙὰ., ἔπειτα Ῥούβοπ, ἔπει δὲ ΒοίΠ6. ξὺν ἐμβολῇ ΑΌΓΘΒΟΒ. 

400. χελεύσματος Υθ00. 401. ἐμφανεῖς ΤΘ00. 402. εὖὔ- 

τακτον τθ00., εὐτάχτῳ ΒοίΠ8. 408. κόσμῳ δ᾽ ὕστερον πρόπας 

Εἰ]. 404. ὑπεξεχώρει ΥἱἹοΐ. 406. ἐλευϑεροῦτε δή ΑἸλιάνρ. 

408. προγόνων τε ϑῆκαι ϑΙΠ]Δ 5108, προγόνων τε ϑήχας ΟΟῊἩἑκυρΙ. 
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414. ἐπ᾿ ἄλλον ΒΙομηῖ. ἔϑυνε(ν) τΘοα. 4156. χαὶ πρῶτα οἱ μὲν 

δὴ τῶν ῥῦμα Μροίποκο, ἔρυμα ὝΥΕΙΙ. 417. ἀρωγή τ᾽ Ῥαυν, 
ἀρωγή γ᾽ Ῥτίποο, ἀρωγὴ δὴ ϑ0.1Π6Υ. 418. αὐτὸν δ᾽ ἐφ᾽ αὑτῷ 

γ᾽ οἰϊπη Βοίμθ. αὐτοί δϑ᾿᾽ Βαΐ]ου. 419. (ἐπαίοντ᾽ ἨρΑί). παισ- 

ϑέντ᾽ ῬΟΥΒΟΠ, πταέοντ᾽ Ὑυϊῖον, ϑραύοντ᾽ ϑδῦρρθ. παΐοντο ϑράνων 

ΜΟΙ. Δηΐο 420 νϑύϑυπὶ οχοϊἶββθ ρμαΐαθαί ὙΥ 6]. 420. 

δὲ τθο. νᾶες ΒΙοπιῖ. ἀφραδμόνως γτθρ0ο. 421. ἔτεινον ἨδἰΙηΒοο ίἢ, 
ἔϑυνον ΟΡοτάΐϊοκΚ. δὴ Ηρδί!. 494. ἀχταὶ νεχρῶν δὲ ΚἰγΟΙΠοΥΝ, 

(ἐπήνϑεον ὙΥΔΚΟΠοΙά). 4245,4ᾳ. ἀχταὶ. . γοιάδες τ᾽ ἤνϑουν 

ὅπλοις, φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ ζῶσι ναῦς ἠρέσσετο" οἱ δ᾽ ὥστε ϑύννους 

εἴς τιν᾽ ἐχϑύων βόλον ἀγαῖσε. . ἐρειπίων ὅσοι πτέρ᾽ ἧσσον βαρβά- 
ρου στρατεύματος (426), ἔπαιον ἐρράχεζον, ὀλολυγὴ δ᾽ ὁμοῦ... ὄμμ᾽ 

ὑφεέλετο λαχιστὸν ἐν πέτραις τιν᾽ εὑρέσϑαι μόρον (οχ [κιοΐδη. Ῥίδο. 

Ο. 2) Βυγρθ85. 427. οἱ δ᾽ τοᾶ] Βομαρίζ, τοὺς δ᾽ Ἠδγίαηρ. 

428. ϑραύσμασι τθο. 429. οἰμωγὴ δ᾽ ἅμα Ἠαγίμηρ. 429 56. 
οἰμωγῇ δ᾽ ὁμοῦ κώχυμα συγκατεῖχε ΜΟΙΚΘΕΙ. 480. καυγήμασιν 
Ηθτηι. 481. χελαινὴ νὺξ τόδ᾽ ὄμμ᾽ οἱἷχα ΟΟἨἩκδυαρί. ὄρφν᾽ 
ἀφείλετο ὙΟΙΟΚΙδΓ, οἶμ᾽ ἀφεῖλέ νειν Ἠοϊμβοοθίῖι, ἅρμ᾽ ἀφείλετο ΟΡοΥ- 
ἀἰοκ (ππϑ]]6ὸὴ ἅρμ᾽ ἠπεέγετο)υ. ἀφείλχετο Ῥαῖινγ, ἀφέκετο ΒΙοπηΐ., 
ἐφαίνετο ΧΥῚΊΕΙ. 482. ἰογτί. νεχρῶν δὲ. 439. ἐχπρήξαειμι 
ὙΥΔΚοῆβΙα. 4894. τάδ᾽ ΝΥ αΚοἤοΙά. 488. καχῶν ΑἸὰ. 459. 
αὐτοὺς ΤΠ. 448. εὐπρεπεῖς τοοο. ὙοΥΒαπὶ ἀο]θὲ ῬΔΙΘΥ. 447. 
δυσχλεεστάτῳ πότμῳ γτθο. 449. μόρῳ δὲ ποέῳ ΧὟ εἰ]. 450. τό- 
πον Ῥᾶαν. ἴΙ͂ῃ βοῇ] ἀπέχει πρόσχωρος ϑοτοί. 452. 5Ξο0ο]αϑίδ 
ϑεὸς ὑγὸ Πὰν Ἰορίδβθ νἱἀθίυυῦ. ποντίας ἅλμης Ῥααν. 464. ἐγ- 
ϑροὶ χεῖσ᾽ ὑπεχσωζοίατο εὶ!. ἐχνηξαίατο Ἠδγίαηρ, εἰσσωσοέατο 
Μροίποκο. 455. χτείνειεν γοοο., χτείνειαν ῬΟΥβοη, χτάνοιεν ΒΙοπη. 

4560. ὑπεχσώσειαν ΒΙ]οιηΐ., ὑπεχδεχοέατ᾽ Ν ΕἸ]. 458. νεύων ἔδωκε 

Ηρυ γάθῃ. 459. φάρξαντες Ὠϊὶπά., αὐ 5ΕΠΊΡΘΙ. 461. ᾽χυχ- 
λοῦντο Βτύποκ, ἐχυχκλοῦντο ῬοΟΥΒΟη. πᾶσαν ἐχυκλοῦντο ΒΙοιηῆθ]ά. 

χυχλοῦντο Πέρσαι νῆσον ΑἸ(οΥΪμ5Κὶ). Ῥοβί νῆσον Ἰδουπδηη (οὗ δὲ 
βάρβαροι κύχλῳ πέριξ σφ᾽ ἔτειρον) 5ἰαϊαὶϊς Μοίποκθ. χυκλοῦντο 
πάντη, φῶτας ὥστ᾽ οἰϊπι ὙΥ Εἰ]. 402. οἱ τις τράποιτο. πολλὰ 
μὲν τἀρχῇ ᾽χ χερῶν Ἠοϊπηδοοίῃ. πολλὰ μέν τἄρ᾽ Ὗ., πολλὰ μέν νυν 

Υ εἰ]. 4608. πέτρῃσιν τοοῦ. ἤρασσόν τε ΒΙομιῖ. τοξικῆς δ᾽ Υ600. 
4604. προσπίτνοντας Ἐεοἰδὶρ. 468. ἀνῴμωξ᾽, ἐν (γεὶ ἕν, οἸΐη εὖ) 
Βοίθ. ἀνῴμωξ᾽ εἰσορῶν καχῶν βάϑος Βαυί]οΓ. 468 -- 74 ἱπίοτ- 
Ροϊδίοβ ἰυπαϊοαὶ ῬΔΙΘΥ. 469. ἴῃ 50 ο ὁρῶντα {ὄχϑονν ΘΕ]. 
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472. παρήγγειλέν τ᾽ ἄφαρ Βυ|οΓ. Ῥοβϑὶ 472 ᾿δοαπδηι δίαδαϊί, 

ἕησ᾽ 418 ἰπϊογροϊδίαπι ᾿πἀ! 88, ΜΟΥΚΘΙ. 478. ἤϊξ ΓΘΟΟ.; ἔπτηξ 

νοὶ ἀπῇξ᾽ Ῥίογβοῃ, ἤϊσσ᾽ 6 ΟὟΝ Βομῃθίαθγ. 474. στένειν πάρα 

Ὀϊμά. 4160. πικράν γε ῬΑΙΘΥ. 477. εἶδε Μοΐποῖο, εὕρετ 

οὐδ᾽ θϑοῖο α]8. 48154. ἀοϊοῖ Οοητγααί. 482. τάσδ᾽ ἔλιπες 

γθοο., τάσδε γ᾽ ἔλιπες Βγιποῖκ. τούσδε λοιποὺς οἶσϑα ΧὟ εἰ!. (εἰ 

οἶσϑα, σήμηνον ἘἨθΙΠΙΒΟΘΊΝ. 488. ρῥυΐπηαὶ παπΕ] διδλον θΧοΙ- 

ἀϊθβθ ρυοθθῖ1]6 ΝΥ ΘΙ]ΔΘΓΟ. ναῶν τε οἱ 4856 στρατός δ᾽ Ἠρίη:- 

506 1}. 485 5Ξ4ᾳ4ᾳ. οχοϊἀ 588. αὐδθαδηι Ραυϊαί ᾿Ηοδί!. 486. 

διὠλεϑ᾽ ΒΙοπί. ρηναῖον νάπος Ἠροἰπιβορίῃ. 487. δίψει τϑοο. 

ὑφάσματος ϑίδηϊογ. Ῥοδῖ 487 ᾿ΔουηδΠ) δἰαίαϊς, 560] 8185. ν. 488 -- 

517, ῬαΙοΥ."Ἅ 488. οἵ τ᾽ (οἱ δ᾽ Ἠαγαῃρ) ἐχπερῶμεν ϑομαθίζ, 

διεχπερῶμέν τ᾽ Βοί!δ. 491. γαΐδος γΥθ00. 492. πολίσματ᾽ 

ἐσπανισμένους οἸϊπὶ Θ΄ΟΒΠΠ16Γ. 493. πλεῖστοι ἴϑανον ΒτΌΠΟΙ, πλεῖσ - 

τον σίνος ἨΘΥΤΊΔΗΠ. 494. δέφει Υθ00. 495. δ᾽ ἐς αἶαν Α Νδυοᾷκ. 

γαῖαν ἠδὲ ΒΟΌ. 496. ᾿ξιοῦ Υθ00. 497. Βοίβης Οὐδ. 11αγ- 

γαῖον ΤΌΓ͵Η. : : 

500. οὐ ῥεῖϑρον ἁγνὸν Βυγρ68. 504. χρυσταλλοπῆγα διὰ 

πόρον στατὸς περᾷ Ῥογβοη (περᾷ στρατός Ἠδγίυμῃρ)), χρυσταλλοκῆγα 

διαπερᾷ πόρον στρατὸς Ἠεἰπιβοοίῃ. δεάπορον ΟἧΔΏΪΟΓ. 507. αὐγὰς 

ΒΙοχηΐ. 508. δεῆξε ΒΙοπηΐ. 509. ἔπετνον ῬΟΓΒΟΗ. εὐτυχὴς ΤΘΟΌ., 

εὐτυχεῖς β΄. 1116 Υ. 512. Θράκην ΒΙοχηΐ. 610. ταῦτ᾽ ἔστι ταῦτα, 

ροβίθα ταῦτ᾽ ἔστι τἄργα ρτπι., ταῦτ᾽ ἔστι πλήϑη ὙΥΊΘΒ6] ον, ταῦτ ἔστιν 

ἔτυμα ὙΥ εἰ]. ταῦτ᾽ ἔστι τἀνϑάδ᾽" ἄλλα Ῥαϊΐογ, ἴοτί. τοιαῦτα ταῦτα" 

πολλὰς 518. ὦ δυσπάλαιστε ΒΙοπιί. δ1854ᾳ. Αἴοβθδθ {τἱθαϊν 1,8 0}- 

ΏΔΏΏ. 519. ἐνήλω ΒΙοπιΐ. 5921. ἐμφανὴς ὀνειράτων Ἡ ϑοιν 2. 

5992. ἀοϊοῖ Ῥα]ου. 593. ταῦτ᾽ τοοο., αὖτ᾽ ΑἸά. 5294. ἐκήρυξεν 

Νδῦοκ. 529. Ξομοιαβδία ζωὸν Ιορίθ886 υἱᾶθίαν Η. ϑίθριδϑῃο. 

580. ὑμῖν Τ)ΟΠΏΘΓ. 580 -- 8ϑ4 ἀο]οί Οοηγδαΐί. 531. »νεὶ δὲ 

γράφεται πιστούς« 5080]. Γθ0., πιστοῖς γε πιστὰ γ6] πιστοῖς τὰ πιστὰ 

γθοο., πιστῶς τὰ πιστὰ ΒΙομηΐ.. πιστοὺς τὰ πιστὰ Ἠατγΐαπρ, πιστοισι 

πιστούς ΛΕοεἱἷϊ, ἴοτί. πέστ᾽ εἰς ἄπιστα. 584. μὴ χἄτι ΒΙοπιῖ,, προσ- 

τεϑῇ Ῥᾶυν. 5885 -- 50. ᾳυίίαον 5γϑβίθιηαία (8561. 648 ἀχορέσ- 

τοις 50. 1065) ρτοϊοβίδιβ φυδίσιογ ογἀϊπυπι {θα} ΟὨτβί. δὅ85 54. 

ἀλλ᾽ ὦ Τυγτποῦυθ. ὦ Ζεῦ, βασιλεῦ Ζεῦ, νῦν γεὶ φεῦ νῦν νεὶ νῦν 

περ γ6] νυνὲ α ΟὟΝ βοιποίάον. ἀλλ᾽ ὦ βασιλεῦ Ζεῦ Ατπαϊάμβ. νῦν 

μὲν ϑομαοίζ, νῦν τῶν γ6] νῦν αὖ ἘἸΠΙΒΙΘΥ, νῦν τὴν Βοἰββοηδάθ, νῦν 

γῶν Βοίϊ6, νῦν γὰρ ΟΘ Ηαυρί, νῦν δὴ (Υγ6] τοι) ῬΥΪΘΠ, τέπτε σὺ οἸΪπ) 
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Ὀἰπάοτί, νῦν οὖν Ηοἰπιδοοίι. νῦν μεγάλαυχον χαὶ πολύανδρον ῬΔΙΘΥ. 

νῶν Περσάων ΜῈΙεΙΙααογ. ὦ Ζεῦ Ζεῦ βασιλεῦ νῦν Περσᾶν ΜΙοάζΥ- 

ομοάζκὶ. ὦ Ζεῦ οἱ νῦν ἀοϊοῖ Οοηγδαί. 598. ἐχβατάνων γϑθοο. 

ἠδ᾽ Ἡγβατάνων ἱπάποϊς ῬαΙοΥ. 539. στυγερῷ ΑἸΙαά. Απΐθ 

540 υὑπὺπὶ γουϑι απ Θχοὶ ἀΪ5586 βαρ οαθαίαν ϑομθίζ. 540. πὸο- 

λιαὶ δ᾽, ροβίοα πῶλοι δ᾽ Βοί!ε, παλαιαὶ δ᾽ Βοϊδδοπδάθ. ἀταλαῖς Τθ00., 

ἀταλαῖς νοὶ ἀταλαὶ ΒΙοιηῆοϊά, ἀμαλαῖς Ῥγΐθη. χαλύπτραε ΜΟΙΚΘΙ. 
ο 

540 54. νογϑαπι οχοί ἴββθ ραϊαθαΐ βομαθίζ. χαλύπτας μαγνά κατε- 

ρξικόμεναι τθο., αη46 καλύπτρας μαῖαι γονάδες κατερειχόμεναι ΉθΤΤΙ., 

(μᾶτρες παέδων Ἠαγίαησ). ΠΙυὰ μαγνά 6Χ μυγδαλέοις (διὰ μυγδα- 

λέοις Βαθοῖ αἰϊὰβ γ60.}ὺ οὐὔἵαπιὶ 6556 τηοποί ΕἾΏΡΘΙ. 541. κατε- 

ρεικόμεναι {μητέρες οἰχτραὶδ Ὀϊηαοτῖ. γρ. μυδαλέους πρὸς τὸ χόλ- 

πους ΤθΟ. 5483. τέγγουσιν, ἄχους ὙΥεἰΙ. μέγ᾽ ἔχουσαι Ἠρττη. 

544. καὶ δαχρύγοοι Ἠαγΐπησ. ἀχρογόοι (γ61] λαβρογόοι) Ῥαῦν, ἅβρο- 

χρόοιε ϑομαοίζ, ἁβρόγονοι ΤΌΘ, ἁβρόγυιοι Βοίμε, ἁβρόβιοι ἀ6 Μδγ- 

66]108. ὅ44.-- 48 Ἰ᾿Ἰηίογροϊαῖΐοβ ρυΐϊαὶ ΜουΚΘΙ. δ45δ. ποϑέ- 

ουσιν ξῶν ΒΙοπῖ. ἐδεῖν ἔτε συζυγίαν Ἠατίαηρ. δ4θ06. λέκτρων 

τ᾽ ΤΟ6Ο. ὅ48. ἀχορέστοις Ἡρδητήδηη οἱ Ῥυΐθη. 549. χάγωγε 

ΒΙοπῆο]ά. δὲ νόμον Ῥαϊογ, ἴοτί. ϑρῆνον. Ιηἴο Ὁ ὅ49 οἱ δὅδ0 ἰὰἃ- 

οαπδηι (φρενὸς ἐχ φιλίας ϑρηνῶν παιᾶν ἢ. 5ἰαίαϊ Ὠ1πά. ὅ49 5. 

ΒΡυσίο5 ἰυἀϊοαὶ ῬΑΙΘΥ. δδ0. αρῶ Ῥαιυν, ἄδω ΒΙοιηῆοΙ!α, ἀλγῶ 

Μιράζγομοάχκὶ. χλαέω δοκέκλων Ἠαγίαπρ. αἴρω γοερῶς ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 

(πολὺ πένϑος Υ 6]]Δαοτ). ὅ51 -- 86 ἴηΐον ποι ομοσῖα αἰβίγ θαϊ' 

(Α 561. Βδδ4. Α δδδ, Β δὅ7. 57154ᾳ: Β ἰπἰογϊθοίίοηθ5, οθίθσα ἃ 

Ο8 810) ὙΥ οβίρβδιὶ. 5561. νῦν γὰρ, ομηιΐδ8ο δή, τοοο., ἦ γὰρ οἸ πὶ 

πὰ. προπᾶσ᾽ ὁμοῦ Βυγραγά. ὅδῶ. (Ἡσιᾶτις Ῥαιν). ᾿Ἡσὶς ἠρη- 

μωμένα ἍὟΥεἰ!. ὅδ9. Ξέρξης γὰρ Ἠραί!. τοτοῖ ἶο οἱ δ68 Ηω- 
ἰαῃρ. ὅδδ. Ξέρξῃ ρα. τὸ πᾶν τ᾽ ἐπέσπε δυσφόρως (τὰ πάντ᾽ 

ἐπέσπε δυσφόροισι Ἠρὶμηβοοί), οδίθυῖβ ἀθ]οίῖβ, Ὀϊπα. ἐπέσπασ᾽ 

(ἐπέσπασε το0.) ἀφρόνως Ἠαγίυηρσ. Ξέρξης ἅπαντ᾽ ἐπέσπε δυσμόρως 
16. δὄδδ75ᾳ. Δαριὰν Ὀἰπάοτῇ, ἴοτί. Δαριαῖος οὕτω. οὔπω Ἠφαίῃ 
οὐ τῷ Ῥοράοεοίη. ὅδ8. εὐλαβὴς Ῥαυν. 5600. Σουδίδης 

αΟΥὟ Βομηρίάον. 501. πεζοὺς γὰρ καὶ τθ0., πεζούς τε γὰρ ϑα. 

λασσίους 8’ ΒτύπΟΚ, πεζοὺς γάρ τε χαὶ ΑΟὙὟ ϑομποίάον, πεζούς τ᾽ 

ἠδὲ χαὶ Ήρττη., πεζοὺς δὲ χαὶ ῬΑΙΘΥ. 5615ᾳ. πεζοῖς τε χαὶ ϑα- 
λασσίοις, νῦν δὲ κυανώπιδες {ζϑοαὶδ Ὀϊπά. 5602. αἱ δ᾽ οχμμρίϑὶς 

ΒΥΌΠΟΚ. (αἕ χυανώπιδες ὁμόπτεροι ΒαυΓΠΘΥ). αἷδ᾽ ὁμοπτέρους Ῥτΐποθ, 
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αἰνόπτεροι Οὐογάϊοκ, αἵδ᾽ εὔπτεροι ῬΑΙΘΥ, λαιφόπτεροι Ηδἰμβοθίῃ. 

ὀρσόπτεροι νυκτωπίέδες ὙΥ ΕἸ]. 565. ὁμοπτέροισιν ἐμβολαῖς, ΟΘίΘΓῚΒ 

ἀοΙοι5, Π᾿πᾶ. 5θ5ὅ54ᾳ. πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς (ἀεἸοῖο νᾶες) 

διαί τ᾽ ᾿Ιαόνων χέρας Ἠεϊπηβορίῃ. 566. διά γ᾽ Ῥεΐοῃ, διά τ᾽ 

ΘΟΏΠΠΟν. ἐξ... χερός Ἠαγίυῃρ, ἔχ γ᾽ ᾿Ιαόνων χερός (γεὶ χερῶν) 

1, Καγβου, αἕ δ᾽ - . χέρες ϑδρρε. χερῶν γε] χερός ῬΑΙΟΥ. 56θ5α. 

διὰ δ᾽ ᾿Ιαόνων γέρας τυτϑὰ διεκφυγεῖν Οδμηΐον. τυτϑά γ᾽ Ῥαυν.. τύτϑ᾽ 

ὑπεχφυγεῖν γ6] τυτϑὸν ἐχφυγεῖν ΒΙοπιί., τυτϑὰ δὴ ᾿χφυγεῖν ΒοΙΠΘ. 

567. τυφλὰ Μοίποκβ. 568. αὐτὸν εἰσακούομεν γοὶ] αὐτὸν σῶν 

ἀκούομεν Ῥαυαν. αὐτὸν ὡς Ἠφδίμ, αὐτόπουν Ὀϊπᾶ., αὐτὸν ὧδ᾽ 80}}}- 

1ον,, (ἀσφαλῶς οἴ) ἀσταλῶς ΟὈογάϊοκ, αὐτὸν οὐκ (ἀμ ΘΥΓΟΡ ΕΘ) Μι|ιοά- 

ΨΥ Οὐ ΖΚ. 5609. θρᾷάκης ΒΙομηηΐ. 571. οἱ δ᾽ ΒΙοιηΐ. πρω- 

τόμοφοι τοοο. δὴ φεῦ Ἡθδίβ, αὐ φεῦ α ΟὟ Βομπρίάογ, γε φεῦ Ῥεΐθη. 

φεῦ πἷο οἱ 619 ἀοϊοί Ὀϊπᾶ. ΘΒ} γοῦῦα τὸ ἑξῆς --- ἀναύδων δὰ 

γν. ὅ8δο0ο ρογξπογο υἱάθηῦαγ ΟὈΘΓΙΟΚΙΟ. 571544ᾳ. τοὺς δ᾽ ἄρα 

πρωτομόρους, φεῦ, ληφϑέντας πρὸς Ἠνάγκας ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρεέας 

- δ φεῦ -- στένε καὶ δάχρυσον τίαῃβ. 572. ἠὲ πῖο οἱ 

5680 ἀοϊοὶ Ὁ1πά. 573. ὁᾷ εἰς οἱ 581 ἀοϊοὶ Ὀἰπά. 57854. 

ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείαν .. {στέμβοντεςΣ ϑοτγοί. 574. ἴῃ ἸΔΟΌΠΔΙΩ 

ἃ Οδπίογο ποίδίδπι οχ υ. ὅ88 ἰγδηβία!ῦ ἔρρανταει ἨΘΓΙΠΊ., ἔρῴζροντες 

ΒΙοπιΐ,, ἔρζρουσιν) Ὀἰπάοτί. Αυχρείας ττοταραῦ οἰΐπι Βοίμιθ, ὥλοντο 

γοὶ τεϑνᾶσιν γοὶ διαίνου Ἰῃβογοῦαὶ ϑομαθίζ, ὁὀᾷ Ξαρρὶοί, ἀθθῃβ 582 

ἄνδρα, Ἐπροτ, πύϑονται ΜΊΛΗΟΚΘ. Εοτί. στέμβονται δῖα στένε θχ- 

οἰαϊι, οἷν. ἔγ. 481 Ν. 576. ὁᾷ ὀᾶ ἶο οὐ 584 μά. 5717. ἔν- 

τεινε Ῥαυν, σύντεινε Ἡοα!. δ78. βοάν, τριτάλαιναν αὐδάν  αο- 

βε14. βοὰν, τὰν ΒΙοπιΐ., βοατὸὺν Θοραοη]θίῃ. 579. χναπτόμενοι 

Βοίμο. ἁλὸς αἰνὰ Ὀὶμά. δὲ ὄνᾳ φεῦ ἨθΙΙΔΏΠ. δεινᾷ τοῦ. γναπ- 

τόμενοι δ᾽ ἁλιδινεῖς ΜΟΥΚΘΙ. δείν᾽ αἱ φεῦ ΑΟὟ ϑομηθίαθγ. φεῦ 

οτἱτῦ Βγυποῖκ. 582. πενϑεῖ δὲ δόμος ἘΠΡΘΓ. 585. ὀδὺυ- 

ρόμενοι τοῦ. δυρόμενοε, γοῶνται Ἠαγίαῃρ. 585ὅ54ᾳ. δυρόμεϑ᾽ 

οἱ γέροντες - . κλύοντες ἘΏΡΘΓ. 586. δὲ ΥακΚοῆοϊά. δὴ χλύον- 

τες τοο., δὴ χλάουσιν ΒΙοιηΐ., δὴ ᾿κλύουσιν (οἸῖπι κλεέουσιν) Βοίμ6, 

ἴοτί. τληπαϑοῦσιν. 587. τοὶ τὰν σίαν γᾶν ΒυγΏΘΥ. ᾿Ασίαν 

ϑὴν γ6] ροϊίυ8 ἡσιᾶτιν ΒΙοπιῇ., ᾿“σιανὰν γε] ᾿Ασιηνὰν ΜοΐΠΘΚΘ, Ἀσίαν 

οὖν ΜΙοάσγομοάσκι. δὅ89. οὐχ ἔτι Τθ00. 591. οὐχ Ἠδτίυηρ. 

5692. ἄρχονται Ἡ Υο85. 598. ἀρούραις Βα. 6 Γ. 

601. βίου μὲν ὅστις ἔμπορος ϑοϊιποί, (βροτοῖσιν ὅστις σύμ- 

πορος ἨδΔ]Π)). 601544ᾳ. φέλοι, βροτείων ὅστις . . ἐπίσταται χα- 



32 ΑΡΡΕΝΘΙΧ 

χῶν μὲν ὡς ὅτῳ κλύδων καινῶν (βροτῶν ΒδαοβθῃΒ.61Π) ἐπέλϑῃ ὙΥ ΕἸ]. 

602. γράφεται καὶ ἐπίστασο καὶ ἐπίσταται 8010]. ΓΟ. ν βροτοῖσιν 

ὡς ὅτῳ νοὶ βροτῶν ὅπως ὅτῳ Ἠθἰπιβοοί!. βροτήσι ὡς ΜοΥΚΕΙ, 

βρότειον ὡς Μ΄ ϑομπηαί. θ0254ᾳ. βροτοῖσιν οἷσιν ἂν. . φιλεῖν 

Ηαγίπηρ. 608. δεῖμ᾽ ἄγειν Μεΐποκο, δειματοῦν ν6] δείν᾽ εἶναι 

ν6] δεῖμ᾽ ἔχειν ϑ80}1116γ. δειμαίνειν φέλον ὙΥΘῚΪ. 604. οὐρίσῃ 

ΓΘΠΠΘΡ. 605. (οὐριεῖν τύχην ϑεόν ΥΝ 61}). Απίθ 606 ἰδοι- 

δῖ βίαϊαϊ: Οοηγδαί. 606. δ᾽ ἄν᾽ Ηδρὶμηβορῖι, γ᾽ ἄρ᾽ ῬΥΐποθ. 

ἤδη χάρτα μὲν ΔΠΟΙΥΙΗΙΒ. 607. τὰ ϑεῶν ΒΙοιηΐ. Ῥοβί 607 

Ιδουπδπη βίδα ΥἾ 61]. 60754ᾳ. ἰοτί. ἔν τ᾽ ὄμμασιν. . βοᾷ τ᾽ 

ἐν (βοᾷ τ᾽ οὔκ ὟἾ 61}). 610. ἄνευϑ᾽ ὀχημάτων Ῥαιν, ἄνευ 

γ᾽ ὀχημάτων Ἠθαίι, ὀχημάτων τ᾽ ἄνευ ΒΥΌΠΟΚ. 612. ἐστείλα- 

μεν τῷ πατρὶ Ἠατγίπηρ. πατρὶ παιδὸς εὐμενεῖς ΒΥΆΠΟΚ. πρευμενεῖ 

ΒΙοπιῖ., εὐμενεῖ ϑομαοίζ. 616. ἰοτί. παρδαχοῦ. --- μέγα ΔΝ αἰκοῇο!ά. 

619. εὐφύλλοισι ϑαλλούσης τροφαῖς ΜΟΙ]. ἀλδούσης Μεοίποκο. χε- 

ροῖν ΒΙοπιῖ., ἔσον Ὀϊπά., βρύον ΑΝ ΕΒΘΙΟΥ, λέβος ΜοΟΙΟΚΙηδΙ, πέων Ηδτ- 

τὰς. 620. ἐλάας Ὀὶπάογί αἱ 5ΘΠΏΡΘΓ. 627. σύ γε Ῥδιν. 

ϑαλάμοις ΑΥ̓ΠΑΙα 68. 628. ἡμεῖς δ᾽ γΥθ0ο. 680. γαῖαν γΥθ00. 

εἶναι | {Περσῶν ϑεῷ τῷ» κατὰ γαΐας ὟΝ ΕἸ]. 681. ἀλλ᾽ ὦ ΒΙοιηΐ. 

6831 -- 856 ᾿πίογροϊαῖοβ ἱπαϊοαὶ ΜΘΥΚΘΙ. θ84. ἄχος ῬροῶγΒΟΙ. πέ- 

λον ΚΙρΗΙ. εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος οἷδε παρόν Ἠεφἰπηβορί!,, εἰ γάρ τις 

ἀχῶν ἄκος οἷδε πέλον ἊὟ 61}. θ8454. χαχῶν πέρας οἷδε πέλον, . . 

ϑνητῶν ἄκος ΟΡοΓΟΙΟΚ, εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος --- οἶδε πλέον ϑνητῶν --- 
» 

μόνος ἂν πέρας εἴποι 1, ϑομπιάί, ἑοτί. εἰ γάρ τι κακῶν τῶνδ᾽ ἔστιν 

ἄχος, μόνος ἂν ϑνητῶν ἄρος εἴποι. θ85ὅ. ϑρήνων ΘΟΙΡΟΓΖ. παρὰ 

σ᾽ Βοίΐϊεο, πάρος ΜοΥΚΕΙ. 686 -- 76 0ἱ8 560Χ ΡΘΥΒΟΠΪ8. αἰΒ ΓΙ θα 

ΟἸΜΌΘΙΙου, Ποπηο μου β (Α 686, Β 641, Α 660, Β 668 ἱπᾶθ δῦ ᾿Αϊδω- 

νεὺς, Αθ60. ΒΘθ62, Α.664 ἱπάθ ἃ χροχόβαπτον, Β 6θ6, Α. Β νοὶ 

Α 668) ΒοΒΒΌΔοΙ οἱ ΑΥ δβίραὶ. 6860. ἀρ᾽ ΚιγΟΒΠο. θ985ᾳ6. 

ἑέντος τὰ πανάϑλι᾽ αἰανῇ δύσϑροα βάρβαρα βαύγματα σαφηνῇ, παν- 

τάλαν᾽ ἄχη δὲ βοῶντος νέρϑεν .. μου; Μαγίαπῃβ. 641. ἄγη 

οἰἶπι Ὀἰπάοτί. ἀμβόασαι Ῥυΐοη, διαβοᾶσαι ἤρτιτη., διαμβοάσω Ὀϊπά., 

διαβαύξω ΒοΒΒΌΔΟΙ, δ᾽ ἀμβαύζω ὙΥΕῚ], δ᾽ ἀμβοῶ Ηοϊϑοοίι, ᾽᾿μβοάσω 

Μοΐποκο, δὲ συμβοάσω ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 645. ἰπ 5οιο ο τῶν κατα- 

χϑονίων ΚιγΟΒΙΟΙ͂. ϑβομοιαπι ποῃ δὰ 644, 564 δὰ θ4 δαροϑβίυαμη 

οϑβί. β45.-- 47. ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων Περσᾶν Σουσιγενῇ ϑεόν, 

δαίμονα μεγαλαυχῇ Ἠαγίπηρ. 648. πέμφατε ΒΙοπιί. (οἷόν γ᾽ οὔπω 

Βυΐ]6γ). τοῖον οὐ ἩΘΙΠβορίῃ. 649. αἷα χάλυφεν Μοΐποᾷκθ. 
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660. οὗχϑος, 5ὶ ἁνὴρ 5ογ]ὈδίαΓ, τοαυϊγὶῦ Του 8]. θ52.54ᾳ. ἰδωνεῦ 

ες Ἀϊδωνεῦ ΒΙοπι. 6568. (ἂν εἴ ΑΟὟ Βομηθί 6γ). 664. 

οἷον τοοο., ὅσιον ΜΟΙΟΚπΙΔΙ. Δαρεῖον ῬΓῸ Δαρειάν Ῥοῖβοπ. 4αρεῖ᾽ 

ἄνα ϑιοΌ 6115. Δαρεῖον Δαρεῖον ἄνακτα ΒοΙΒθ. ἄκακον ϑεῖον ἄνακτα 

Δαρεῖον, ἠέ ϑομαοίΖ, δάϊον οἷον ἄνακτα Δαρεῖον. ἠέ (οἸπι Δαρειᾶνα) 

Ησττι., οἷον ἄνακτα, φέλον Δαρεῖον" ἠέ ΒΆΛΟΓ, Δαρεῖον ἄνακτα" ἠέ 

οἰπι Βοίϊ, Δαρεῖον, τὸν ἄνακτα Δαρειᾶνα. ἠέ 1, ΔΟΠΠΙΔ ΠΗ, Δαρεῖον 

οἷον ἄνακτ᾽ Ἑρξείαν ΒΙοπιῖ., Δαρεῖον οἴ" ὦ ἄνα Δαρεῖ ἠέ ΟΟἨΗαυρΐ͵ 

δῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα Ὀϊπᾶ., Δαρεῖον ἄνακτ᾽ - ἄϊε Ἠαγίυπρ, δ᾽ αἶρε 

τὸν οἷον ἄνακτα Δαρειάν, ἠέ ΟΒΒΌΔΟΙ, ϑεῖον ἀνάκτορα Δαριανῇ 

Ὑ οἱ], δαίμονα ϑεῖον ἄνακτα Περσᾶν ΕὟ Νουπιᾶπη, οἷον ἔνερϑεν 

ἀνάκτορ᾽ ἄρε ἄν. ἐή (ἄνακτα δ᾽ ἄρε ἄν" ἠέ ἴατι ΑΟΥ̓Ν Βομηοὶ- 

θυ) Ῥυίποθ. ἄνακτ᾽ ἀπαϑῆ 1, ΚΑγΒοΥ. ΒΟΥΪ. ϑεῖον ἀνάκτορα 4α- 

ριαῖον, ἠέ. 665. οὔτι ΒΙοπιί. ἄνδρας μέν ποτ᾽ νοὶ ἄνδρας πώ- 

ποτ᾽ ΑΡΥΘΒΟΙ. 6567. τ᾿ Βτυποκ. θὅ854. ϑεομήστωρ δ᾽ ἔσκεν 

ἀοϊοὶ Ἠαδγίυηῃρ. 669. ἔσκεν: στρατὸν δ᾽ ΟΟῊἩκδαυρί. ἐποδόχεε 

Ταῦδαᾳ. ΕἌΡοι, ἐφωδώκει ῬδΌΥ, ἐπωδώκει (ἰ. 6. ἐφωδώκει) ῬΟΥΒΟΗ, 

᾿ρωδώκει Βα |6.," εὐώδωσεν ΒΙοπιῖ., ἀπόδωκεν γ6] ἀπέδωκεν ΒοΙ6, 

τόϑ᾽ ὡδώκει Ηργηι., ἐποδήγει ῬαΒΒΟΥ͂, ἀπεδεδώκει ὙΟΙΟΚΙΙΆΓ, ποδ᾽ 

ὡδώκει ΒΟΒΒΡΔΟΙ, διῴκει (6]. διώκει ἵπ ΤΘ00.) ῬαΙοΥ, εὐωδώκχεε 

ΝοΥ6]. ἠέ οτχἱ τ ΒΙοπι. 660. «πίε βαλλὴν αἀάϊῃ ἐωὰ Ὀϊπαογί. 

ὦ ἀρχαῖε βαλήν Ἠαγίαῃρ. βαλὴν . . βαλὴν τοο. οὐ Ἐϊαδίδίῃ. δα 1]. 

Ρ. 381, 16, δὰ Οἄ. Ρ. 1864. [πῃ 50Π|0110 “Φρύγιον γτο θουρέων ϑΟ.ΠΠ16Γ. 

θ66054ᾳ. ἔϑ᾽ ἵκου βαλήν οἹπι Βοίμθ. 661. ἴϑ᾽ ἴϑ᾽ ϑοία!ον, ἔλϑ᾽ 

Ὀϊπᾶ., ἴϑ᾽ ἙηΡΘΓ. 662. τόνδ᾽ (γ6] τοῦδ᾽) ἐπ’ Ὀϊπά. θ6ὅ. εὔ- 

βαριν ΒΙοπηΐ. 666. βασιλείου τε Ἠαγίυηρ. 6608. βάσχε πε- 

ρῶν τοοῦ. Δαρεῖ", ἄν᾽ οἱ ῬαιΝ, Δαρεῖ᾽ ἄνα ϑ)᾽΄1ΘὈ6118, Δαρεῖ ἄνω 

οἰΐπι Βοίϊο, Δαρεῖ᾽, ἄνεε βομαοίζ, (Δαρεῖ᾽ ἀναξ νοὶ Δαρεῖ᾽ ἄνα, ρΡοδίθ8) 

Δαρεῖ᾽ ἰαυοῖ ΒΙοπιΐί., δΔαριάν Ὠϊπά.; Δαριανεῦ Ὑ͵οΙ!, Δαρεῖ᾽ ἰαὶ οἵ 

Ῥαϊθυ. ῥβάσκε, πατὴρ ἀκάκας ὃ Περσᾶν ἘΝ Νογντηδη. 669. γ᾽ 

αἰνά Ῥαιν,, χοινά τε ϑίοΙθοτα, καινόχοτα ΒΙοπιΐ., καινὰ κλύῃς Ηδγ- 

ἴαπρ, χαίν᾽ ἄλγη γ6] αἰανῆ Επρον, καινά τοι ὙΝ εἰ], χα ἐμοῦ Ἀδυομρη- 

οἰοίπ, χα ἄχϑη Μεΐποκο, χαινειτᾶν ΜΟΓΚΘΙ. 669 54ᾳ. γοΥ 5 

ὕπως. . ἄχη αὖ ἱπίογρΡοΙ]αἰ8. βαθϑεταϊἑ τϑροϑῦϊοβ ν. θ6608ᾳ. Ὀ1πά. 

670. νέ᾽ ἄχη Ἐπρο, νέατ᾽ ἄχη ΜΕΓΙΚΘΙ. 671. δέσποτα δεσ- 

ποτᾶν Ὀϊπᾶ., δέσποτα δέσποτ᾽, ὦ ἘΠΡΘΓ. θ7454ᾳ. γὰρ ἀπ’ ἤδη 

κατάχρας ὄλωλεν Ἠδτγίυπῃρ. 675. κατὰ γῆς τεοο., κατὰ γᾶς ΒΙοπι. 

6706 υἱ 668. 677 544. οἱοΐ οἱοῖ, ὦ πολύκλαυτε ϑανὼν δυνάστα, 

ΑΔϑΟΆΎΪα 5 εα. Μ εοκΙεῖπθ. Αρρεπάϊχ. 9 
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᾿ ΓΔ. ΄ “; Ὁ“ “-“ὖ [᾿ ’ - Ἁ »“ -« 

τέ τάδε φίλοισι περέβαλες δίδυμα γοᾶν ἁμάρτια; πᾶσαι γὰρ γᾷ τᾷδ 

ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες, οἱοῖ Ὀϊπά. θ7854ᾳᾳ. ὦ πο- 

λύκλαυτε φέλοισι, ϑανὼν τέ τάδε, δυνάστα; παρὰ ταγοῦ γε δίδυμον 

δύσνοον ἁμάρτημα πᾶσαι γᾷ τᾷδ᾽ ἔφϑινδ᾽ αἱ πρίσκαλμοι νᾶες ἄναες, 

Ύ ΄ ’ , Ὁ “ἢ ΄ ΄ 

Ροβίθᾶ ὦ .. ϑανών, τέ; τάδε δυνάτ᾽ ἀδύνατα, περισσὰ δίδυμα διά- 

γειν ἁμάρτια:; πᾶσαι γάρ σοι τᾷδ᾽ ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ τρίσχαλμοι νᾶες ἄναες 

Βοί!θ. 679. τέπτε ρῖὸ τέ τάδε ΟΞ... δυνάστα δυνάστα 

ἣΝ ’ μ᾽ ΄Ψ ᾿ - 
᾿΄ ΓΝ Δ ; 

τοοο., δυνάστα ουναστᾶν οἴ Ὀϊπά. 679544ᾳ. τίς τάδε δυναστείᾳ, 

ΝΑῚ ;; Ἁ φν ΟῚ Δῳ.Ν μα ΄ ν᾿ “ ΄ ᾿ χΤ «-« - 

δυνάστα, παρὰ τᾷ σᾷ δίδυμα διάνοι᾿ ἄν ἁμάρτια πάσᾳ γᾷ τᾷδε; 

ΘομαοίΖ, τέ τάδε δυνατὰ δυνατὰ παιδὲ τῷ σῷ, διδύμᾳ δὲ ἄνοιαν ἅμαρ- 

τίᾳ; πᾶσαι γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑιωται τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες ΒΙομπηΐ., 

τέτας δέ, δυνάστα δυνάστα, πέρισσ᾽ ἄσα διδύμα δι ἄνοιαν. πάσᾳ 
- -ὉΌ-Ψ» Ὁ» Ὑ»Ἔ Κ᾿ ϑ θυ, ΄ “" ’; - ΟΥ̓Κ Ψ ν 

’ 

γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται αἱ τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες ΤΟΙ ΔΠηΠ. τέ 

τάδε. δυνάτα δυνάτα. περὶ τᾷ σᾷ διδύμα διάγοι διαμαρτία πάσᾳ γᾷ 
{ ὧ ᾧ , περ εῷ ᾿ μ αγόοι μ ρτε ὑ ᾳ γ( 

-» . ἤ «. Ἃ “ ἊΝ ΄ Ἁ Ἃ -΄ Ὅ, ΦΥ͂ 

τᾷδ᾽ Τιληβ8 - Ῥίησρον, τέ τᾷδε, δυνάστα δυνάστα, περὶ τά σά διδύμᾳ 

δὲ ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑιται τρέσκαλμοι νᾶες, ἄναες Ἂ 

ὃ 
-» ’ » 5» ’ μι 

νᾶες Ηετηι., τέ τάδ᾽ ἀδύνατα ὃ 
4 

ύναται περιστᾶσαι δίδυμα, διαλύειν 

Ὁ" “ ; “- Ὁ 2} « “- Δ] »»» “- »ν ξ ΄ 

δ᾽ ἁμαρτίαν, πᾶσαι δε ἂν γᾷ τᾷο ἐξέφϑιται νᾶες ἄναες αἱ τρίσκαλ- 

μοι; Ηατγίπηρ, τέ τᾷδε δυνάτα δυνάτα περὶ τᾷ σᾷ διδύμᾳ δι᾽ ἄνοιαν 

ἁμαρτίᾳ πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ ἐ. τρ. νᾶες ἄναες νᾶες Ῥγίθη, τέ ταύτᾳ, δὺυ- 

ναστᾶν δυνάστα, περισσᾷ σᾷ διδύμᾳ δὲ ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ χκτέ. ῬΆΙΘΥ, 

τί τάδε λυμαντὰ λυμαντὰ πάρεστι σᾷ δέδυμα γοᾶν ὁμαρέα πάσᾳ γᾷ 

ταδ᾽: ὧὡ ΔΑ Ω μὰ -““" λ “-. » ΒΞ »ν. Ὁ Ὗ ] τ Σ 

τᾷδ᾽ ; ὡς ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄνανόροε ὙΥΘΙὶ, τὸ τάδε, 

δυνάστα: ἀδύνατα περὶ τὰ σὰ δίδυμα διαγοᾶν ἁμάρτια ϑ0ΆΠ|6γ, τέ 

τάδε, δυνάστα, παιδέ τε σῷ δίδυμα διά γε τὴν ἁμαρτίαν πάσᾳ τε γᾷ 

τᾷδ᾽ ἐξέφυσαν αἕ τρέσχαλμοι χτέ. Ῥυίηοο, τέ τάδε, δυνάστα, δυνασ- 

τείᾳ περὶ τᾷ σᾷ διδύμα δι᾿ ἀγοῖν δὴ ᾽μαρτία; Μοκο. 6080. Πέρ- 

σαι Ῥτὸ περὲ τᾶ: σᾶι Ἠεἰπιβοοίμ. δεάγοιεν Υθ00.; διάνοιεν ΑἸὰ., διά- 

νοι ἂν γε] διάνυσεν Βταποῖ, διαγόεδν᾽ ΑΟὙὟΝ Βομμῃοίαογ, διαγνοέης 

ἂν οἸΐπι 56 Π116υ, γοεδνὰ Μοΐζρογ. δέδυμα διάδωμεν ἀνάρσια: ἀ6]6- 

ιἷθ γουδὶβ περὲ τᾷ σᾷ, ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 68154. πᾶσαν γᾶν ἐξέφϑισαν 

αἱ τρίσκαλμοι Οοηγϑδαί. 683. νᾶες, ἄναες νᾶες τοοο., νᾶες ἄναες 

αἷ αἱ Ὑοδ5, νᾶες ἄναες Ἠοὶπιβοεί!, νᾶες, νᾶες ἄναες ῬΔΙΘΥ. Ῥοϑβί 

683 ᾿Ιαουμπδι βἰαίαϊς ῬΟΓΒΟΗ. θ84. πιστὰ Περσῶν ΒΙομιΐ. ἥλι- 

χες δ᾽ τοαυϊγῖς ΕἸπΙ5]6ὶ ἄπο (δὰ Επν. Μοά. 940). θ85 54: 

πονοῦσ᾽ ὄτλον στένει, υἱδὶ ἱπίογ θ85 οὐ 686 Δ]αυδ Θχοϊ ἀουἹηί, Ὀϊπά. 

686. ταράσσεται τοοο. σϑένει κέκοπται ΒοΙΠ6, στένει δὲ χοπτὸν 

Ηατγίυηρ, στένει δὲ κομμὸς Ὗ Εἰ]. χέκοπται καταχαράσσεται ΟὈοΓ- 

ΑΓ ΡΕΒΒΑΒ. 8ὅ 

ἄϊοκ. γαράσσεται πέπλον Οοηγδάϊ, γογβαπὶ ροϑὺ 696 οΟἸ]οοδί 

Ηρτπι., ἀο]οὺ Μοίμοκο. 687. τήνδ᾽ ἐμὴν ΒΙοπιί. (τάφρου οἸ πὶ 

Βοί6). 688. πρευμενεῖς Τθ00. 689. ἑστῶτες λίαν Ἠοϊΐπι- 

βοοίι, ἑστῶτες στέγους ΟὈΘΓΑΙΟΚ. 691. καλεῖτε Τύχη. 692. 

χὅτι χατὰ Ατπαϊάυϑ. 694. ἐνδυναστεύων δυὶ δὲ ϑνητοῖς ἐν- 

δυναστεύσας τοαυϊτῖς ΥΝ 61], συνδυναστεύσας ΟὈΘΓΟΙΟΙ.. 695. ἥκω 

ταχύνας, ὡς Βταποῖς. ταχύναι Ηρδῖι (ἀοοθαΐ ταχῦναδ. 696. 

τί δ᾽ τοϑοὺ. τέ δή, τέ. . κακὸν ἨΘΥΙΙΔΠΗ. τί δή ἐστι Ἠδτγίυηρ. 

τί νεογμὰ Πέρσαις ἐστὶν ὙὟΥ 6]. 

701. μακεστῆρα τοοο., μάκιστόν γε Ἠατίυηρ. 7085αᾳ. δέο- 

μαι Ῥαυν. 704. ἄρτια, ᾳιοᾶ 5010] 1ϑύδηη Ιορἶβ56 Ρυΐαΐ, ῬΑΙΘΥ. 

06. προλέγων Ἠδγπιδηη. ἐρέων δύσρητα Ἠοϊπιβοεί!. λέξων ΘΓ ΕΓ- 

ἄρῃ, ἰοτί. φάμενος. 7106. ἀνϑάπτεται γγαΚοῆοά. 709. ἀνϑρώ- 

πεια τἄρα ΤΊιΠον, ἀνϑρώπεια δή τοι Ηατίαηρ. γάρ τοι ῬαΙΘΥ. ἐν- 

τύχοι ΒοΡ. πήματα στείχοι γε. 711. τίκτεται ϑνητοῖς ϑομαοίζ. 

ϑνητοῖσι μάσσω ἘοΙι6. 7138. ὥς ϑ᾽ ἕως ἔλευσσες τοοο. φῶς 

ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγάς ὃ’ ὙΥ]ΕΙ. 714. Πέρσαις ὧν ϑεὸς ΒΙοιηΐ. 

715. νῦν δὲ ϑομαοίζ, νῦν γέ Βοίδδοηδάθ. 791. ἴῃ 5080110 ΡΓῸ 

τὸ ἅπλωμα 5ογθοπάσπι νἱάθίαν ἠπείρου πλάκα. 728. πρόσωπον 

τϑοῦῦ. στρατευμάτοιν δυοῖν Υθ0. 794. τοσόνδε πέρας ἤνυσεν Υθ0.; 

ἀπᾶ6 πῶς δὲ καὶ πέρας τοσόνδε πεξὸς ἤνυσεν περᾶν; ἨδΠΒΟΘ6.ἢ. 

πῶς δὲ καὶ τοσόνδε πεζὸς πέλαγος ἤνυσεν περᾶν; Υ εἰ]. πῖ}}} ηἰβὶ 

πεζὸς ἴῃ πέλαγος ταυϊαὶ Ὀἰπᾶ. πέραν Ῥοραουϊοὶῃ. στρατῷ τοσῷδε 

79. γνώμῃς 1. 6. γνώμαις ΑΌΓΘΒΟΒ. 

798. μέγας σφ᾽ ἐπῇλϑε (γ6] 

799. ἤνυσε στρατῷ ἙπιροεΥ. 792. διέφϑαρται ΑἸά. 

Σουσίδων μὲν ἄστυ πᾶν Ἠθρτπι. κενανδρέα (»ΘΙΩΡΘ ΡΙῸ χενανδρέᾳεα 

ΒΙοι.) τθοὺ. στένειν ῬΔΙΘΥ. Τηίον 733 οἱ 794 Ἰαουπᾶπ βίδα 

ΜοΥΪΚΟΙ. 784. χενῆς Υθ00. 785. ἔρρειν πανώλη δῆμον οἶδέ 

τις γέρων εἰ]. τ᾽ ἔρρει παναλκὴς Ηεἰπιβοοίῃ. οὐδέ τις νέος ΒΙοπηξ, 

οὐ δή τοι γέρων Ἠατίαῃρ;,, οὐ δή τις γέρων Ὀϊπάονΐ, εἰ μή τις γέ- 

ρων Ἠεἰπιβοθίι, οὐδ᾽ ἔσται γέρων Ἠδὶπ, οὐδέ τις Γαβῶν ΜΕΙΚΘΙ. 

786. οἵην ἄρ᾽ ἥβην οἰϊπι Βοῖο. 797. φυγάδα δὲ ΟΡογάϊοῖκ. πομ- 

πῶν μέτα Μοΐποκο. 78754ᾳ. ἔρημον μῦϑος οὗ . . τελευτῶν; 6]. 

738. ποῖ: τελευτᾶν. ἔστι Βοϊδβδοπδ46. τελευτᾷς Θομαοίζ, περαένειν 

Ἡεἰπιβοθίι. ἢ ̓στί τις Βοίθ. 739. γεφύραιν ἐν δυοῖν ζευχτη- 

ρέοιν ΜΟΤΚΘΙ. ταῖν (γ6] τὴν) δυοῖν ΒΙΟΙΙ. 741. (ναυλόχους 
9: 
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χρατεῖ σαφηνεῖς ΟἸΐπ) Βοί6). τοῦτό γ᾽ οὐχ ἔνι στάσει Ατμπα]άα8. 
τῷδέ γ᾽ οὐχ γ6] τοῦδε, χοὐὺκ ΒΙοπιῖ. (τοῦτο χοὺκ Ὠϊπᾶ.). τοῦδέ γ᾽ 
οὐκ ἔνε στάσις Ἀδυοβμοηβίοίη. 742. ταχεῖ ἄρ᾽ ΒΙοηνΐ. 744. 
ἐχτελευτῆσαι τροο., ἂν τελευτῇσαι Ἠατγίθηρ. Ἴ4δ γοβὶ 746 ρο- 

πθρδὺύ Ομ Υ.., 56θἃ 746 Βρυσίαβ υἱα θα γ. 740. πηγὴν τοῦ. εὗ- 
ρέσϑαι τοῦ... εἰὐρῇσϑαιε ΒαΆ]οΥ. 4θ5α. παῖς. . κατειδὼς νήπιος 
(ἔνεος ὧν φῥγδοίοσί Μοίμθκθ) νέῳ ϑράσει ] νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴν 

πᾶσιν εὑρέσϑαε φέλοις Ἠφἰτηβοοίῃ, παῖς. . κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑρά- 
σε: ] νῦν, κακῶν δ᾽ ἔοιχε πηγὴν πᾶσιν εὑρέσϑαι φίλοις Ὗεῖ]. 749. 
ἤλπιζε τοῦ. ἤλπισεν ἩΠΡΟΓα. (δέοντα Ῥαιν). βοσπόρου ῥόον ϑοοῦ 
ΒΙοπηΐ. 1561. περιβαλὼν ἅλμην ΝΑΡΕΓ. Ἴδ2. ϑεῶν δὲ ϑνη- 
τὸς ὧν ἁπάντων ὙὟἿ εἰ]. 758. πῶς τάδ᾽; οὐ Ἡ ϑίορῃαπιβ. πρὸς τάδ᾽ 

ΑΥ̓μδΙυβ, πῶς ἄρ᾽ Ἠατιίπηρ, πῶς τότ᾽ Ἡϑοΐν ΓΖ. πῶς τάδ᾽ οὖν 

Ηραίη. (οὐ νόος αΟὙΝ ϑομποια οι). 754. διὰ δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν δέ- 
δοικα οἰ]. πόρος ΑἸά. 757. Ξέρξης λέγουσέ τ᾿ Βυ{16γ. 7589. 
ἔνδον ἀχμάξειν ϑίδηϊογ, ἔνδον ἐχμάξζειν (»5ογίθογθ ἀθθοραὶ τἄνδον 
ἐχμάζεινε ΟΡοτάϊο) ΗΙγβομῖρ. Απίθ 7602 Ιδουπδπι βίδίαϊς 8οἃ- 
Ἰῖρϑυ. 704 ρμοβί 768 οοἸ]οοαΐ ϑοδ]ιίσου. ἐξαπεχένωσεν Ἡραίῃ, 

ἐξεκχήνωσεν ΟΟῊἨΗαμαυρί. ἐξεχείνωσ᾽ ἐμπεσόν Ῥαιν,, ἐξεπέσσευσεν κε- 
νόν Βυγρθβ, (ἐξερήμωσεν, ροβίθ8) ἐξεκαένωσεν πέσος Ήρτηι., ἐξεχή- 
ρανεν πεσόν Ἠατγίυηρ, ἐξεχεινώϑη παϑόν Ὑ Ε]]. ὙοΥΒαπ βραυγίαμῃ ἰαα]- 
οδἱ Μοΐίποκο (ααὶ οἰΐπὶ ἐξελώτισ᾽ ἐμπεσόν οοπίοὶ θα), ἐξεχίνυσσεν 
πέσος ΜΕΥΚΘΟΙ. 705. οὗ γε τθο. 766. μιτρηφόρου Ἠεοϊπηβορίῃ 
(γρ. μιτρολόφου 586}0]. τθ6.). 707. ἐϑυντήρεον Υθ0ο. 7609. 5υὺ 
ἄλλος ποιηθῃ Ἰαΐθγθ ραΐαί Βοπίου, Φράτης 60 1060 ροπὶϊ Ηατίαπρ, Πέρ- 
σης Ἠδῆμδκ. Ῥοβί 769 πομῃπα]]ὰ οχοἶ586 ραΐαὶ ΒθοκΚ. 770 ρμοβί 
7119 οΟἸ]οοδὺ 51606}18. 712. πᾶσιν εὐδίαν φέλοις ὙΥ Ε]]. 715. 
ϑεοὺς Ηρα. ἔμφρων ΒΙοπ. 777. Ἡέρδις 1 υίρογβ. Σμέρδις δὲ 
πέμπτος ΒΙοπιΐ., Ἠάγος δὲ πέμπτος γ6] πέμπτος δὲ Ἠᾶγος 1,Δηρ6- ῬΊη2- 
561. 719. ἔχτεινεν ἕχτος ΜοΥΙΚΘΕΙ. 780. φέλοισιν αὐτὸς ἕβδομος, 
ἀο]οίο νυ. 781, Α ὅ 6 }06}!. Ῥοβίὶ 780 αἰϊᾳυοί γϑύβιιβ θχοὶ ἀΪ556 οοῃΐθ- 

οἷ Βοηίου. Ηΐύυΐο ἰδοῦηδο ἰγϊθαὶϊ γοοθῖη ὑπόξυλος αυδπὶ οχ Αθ- 

ΒΟὮΥ ῬΟΥΒῚ5. 5080]. Ηργοσ. Υ Ρ. 486 αἴογί, Ηδθυτη. 781 5ρυ- 

τἴυτη ἱπαϊοανὶῦ Βομαθίζ. 82. κἀγὼ δ᾽ (κἄγωγ᾽ ῬοΙΒοΠ) ἔχυρσα 
τοῦπερ ἤϑελον πάλου τρο. 784. ἀλλ᾽ οὐ τοσόνδε προσέβαλον πόλει 
χαχόν 7 ε1!]1. Ἦἤ88ὅ. ἐνεὸς ὧν ἐνεὰ φρονεῖ Μεοΐπεοκο, νέος ἔτ᾽ ὧν νέ᾽ 
ἀφρονεῖ Ματγίΐη. νέον φρονεῖ ἘΠΠΊΒΙΘΥ, νεοφρονεῖ Βεοἰϑὶρ, νεαφρονεῖ 
ΘΙ δαον, νέαν φρονεῖ ΟΟἨἩκἕυρί, νεαρὰ φρονεῖ Ἠατγίυηρ. 78ὅ5α. 

ΑὮ) ΡΕΒΒΑΞ. 31 

ρΡοβὺ 789 ἰγαῃβρομπῖς Εῆροσ. Απίο 787 γϑυβυπὶ Θχοίβ56 Ρυΐδί ὙΥ εἰ}. 

781. ἕν γὰρ Βοΐμε, οὐ γὰρ Ἠρἰπιβορίῃ. 788. χράτῃ τότ᾽ ἩἨείπι- 

βοδίῃ. 7885. εἰ χράτη. .. οὐκ ἂν ἐφάνημεν Ῥατο58. 789. οὐδ᾽ 

ἂν ἘΏΘΘΓ. 790. τέ γ᾽ οὖν Ηραμ, τέ δ᾽ οὖν ΒΙοπιΐ., τίν᾽ οὖν Ἠδτ- 

ἰυηρ. 798. ἔς τιν᾽ Ἠατίυῃρ. 794. μηδ᾽ ἣν Βτιποῖ. (εἐ .. 

πλεῖον εἴῃ Ἠηδικόν Τα 65). εἰ - . πλεῖον ἦν ϑ0Πο]6 6], εἰ στρά- 

τευμ᾽ εἴη πλέον γε] στράτευμα πληϑύοι Ὀϊπά. 797. ὑπερχόμπους 

ΤΘ0Ο. 798. ἄρωμεν τοο., (ἠροῦμεν ἱ. 6. εἰ ἀροῦμεν ὉΔ. 68). αἴξ 

ρομεν οἸΐπιὶ ϑομιοίξ, αὔροιμεν Ῥτίποθ. (ἀλλ᾽ εὖτε λεχτὸν χκεὐσταλῇ 

᾿ροῦμεν στόλον; Βταποκ), ἀλλ᾽ εὖτ᾽ ἀριστόλεχτον αἴρομεν στόλον 

Ἠρἱμηβοθίῃ. 
803. πολλῶν. εἶτα Ῥαυν. 8060. οὕτω δ᾽ ἐμὸς παῖς πλῇ- 

ϑὸος κτέξ. Ἠροϊτηβοοίῃ. Ῥοβί 806 νϑγβυπὶ οχοὶϊββα ρυΐαΐ Ῥυΐθῃ 

(οἱ Ἠοτ.). 811. δωρημάτων τεοο., ὁρμημάτων ὙΑΚΟοΙοΙ]ά, δηλη- 

μάτων Βοί!Β. 818. πάρεστιν Βδυομοηδίοϊπ. ἐχμαιεύεται ἨθΓΤΙ.; 

ἐξαδρύνεται ΟΡογάϊοϊ, ἐκπληϑύεται Ῥαῖογ. 819. τόσοσπερ Ἰ)ΟΌΤΘΘ. 

τόσος παρέσται ΒοίΠ6. 820. γῆν το6. 821. ϑῖνες δὲ νεχ- 

ρῶν Ὑἱοϊοτίαβ, νεκρῶν δὲ ϑῖνες Ἤοτπι. κἀν Ἠοἰπιβοθί. [ῃ ΒΟΒΟΪ]ΪΟ 

τῷ γένει ΟὈογάϊοΚ. 892. ἄτην Νάροτ. 829. ἄλλων τ᾽ ΒΙοπιΐ, 

καινῶν Ἠατίαπφ. 880. τῶν ἄγαν ὑπερχόπων ΒΙοπῆ. 891. ἔπει- 

σιν αϊοκοη. ἔπεισε κεὔϑυνος Ἠατίυπρ. 882. σωφρονεῖν χεχ- 

τημένοι τρ0., σωφρονεῖν χεχρημένον ϑομαοίζ, τοῦ φρονεῖν κεχρημένον 

Βυΐου, σωφρονεῖν κεχρῃσμένον ΒΙοπιΐ., σωφρόνως κεχρημένοι Ἠοΐπι- 

βοϑίῃ, σωφρόνῃ κεχρημένοι Μεῖπροᾷθ. 832.54ᾳ. ἐχεῖνον νουϑετεῖν 

κεχρημένοι... εὐλόγοισι σωφρονέσμασιν Ἵ. 884. ὑπερχόπῳ ΒΙοπιΐ. 

836. εὐτρεπὴς 80 Κθη. 837. παῖδα εχ 1,ΟὈΘΟΚὶ βθηϊθηίδ ΒΙΟΙηΐ. 

χάρτα γὰρ ὙΕΕΙ.. 839. τἀσϑημάτων ΤουΓηΐοΓ. 840. εὐφρό- 

νοις σὺ τοοο., εὖ φρονοῦσα Βαυΐ]οΓ, εὐφρονοῦσι οἸἱπι ΒΟΙΠΘ. 84. 

χρήματ᾽ οὐδὲν Υθο. 846. ἑαυοῖ δηΐθ πὰποὸ γ. ἱπβϑυϊ ΒοΙίμο. 

848. πόλλ᾽ ἐπέρχεται Ὀϊπάοτί. εἰσέρχεται φρένα (γεὶ κέαρ) Ἠεΐπι- 

βοϑίῃ. πολλὰ καέν᾽ (γ6] δείν᾽ εἰσέρχεται ϑ0 1116 Γ. 848 -- δ4 

ΒΡυΣΙΟ5 ἰυαϊοαί ῬΔΙΘΥ. 860. ἀτιμέαν τὴν παιδὸς ΗδττΙ. 889. 

παιδὶ ἐμῷ τοοο., παέδ᾽ ἐμῷ Τυτῃ., παῖδ᾽ ἐμὸν ΤΟΌΘοΚ, παιδέ μου 

Βυτγροβ, μου τέχνῳ Ὑ εἰ]. ὑπαντιάξειν παιδὲ πειρασώμεϑα Ἠογπιδηῃ. 

παρηγορῆσαι παῖδ᾽ ἐμὸν πειράσομαι γ6] ὑπαντιάσω παιδὶ καὶ -πειρά- 

σομαι φζλείοισι δυσφρονοῦντα πραῦναε λόγοις) ΜοΐπΘΚΘ, ὑπαντιᾶν ἐνω- 

παδὶς πειράσομαι Μοτϊκεϊ, ὑπαντιάζειν παιδὲ « «1.» » ἐμῷ πειράσομαι 

6]. 858. παντάργας τοῦ. ἀχάμας ΒΙοπιΐ. 869. ἄμαχος 
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ἀο]οὺ Ηδγίυῃηρ. 860. γώρας ἀεϊοί (οἸἱπὶ οπιἰ ἰοὺ Δαρεῖος) ΒοΙί 6. 

8601. ἱπ 50 ΠΟ] ταῖς πόλεσι ταῖς πυργουμέναις Ῥᾶα. 86θ1858α. εὐ- 
δόχιμοι στρατιᾶς ϑομαοίζΖ, εὐδόκιμοι στρατιὰς ῬΥΪΠΟΘ. 862. στρα- 
τιᾶς ἄπ᾽ ἐφαινόμεϑ᾽ Βοΐμθ. ἀποφαινόμεν᾽ Βτγυμποῖκ. οὗ δὲ νομέσματα 
Ηρ. νόμαια τὰ Ῥγίΐπορ, νόμαε᾽ ἅτε Βδιποποπβίοίη, πολίσματα ἹΚοϊ- 
ΡΘΓ. 8625. ἀπεφαινόμεϑ᾽ ἀμφὶ νομίσματα Περσικὰ πάντ᾽ ἐπεύ- 
ϑυνοι Ἠδγίαηῃρ. 8683. πάντ᾽ εὔϑυνον Ῥαυσν. ἐπεύϑυνεν Βοί. 
Ι͂ῃ 5080110 δήμῳ Ῥᾶιν, νόμοι ῬΑΙοΥ. 860. ἡμᾶς Ξυρρὶοί τϑο., 
ἡμέας ῬΆΒΒΟΥ͂, πάντοϑεν εῖδα, εὔφρονας ϑοίνθηῖς, πατρέδος γεὶ 

Περσίδος ΤΔηρ6- Ῥίηζρου, ἄγον, ἐς α ΟὟ Βομποίάοι, πάλιν οἸ᾿πὶ Μοί- 
ΠΘΚΘ,. πήματος ῬαΙοΥ, χρεέττονας Τήποκο, ἄχτορας ἨΔ], ἴοτί. ἀνέρας 

Θχ οι αἱ. εὖ {τὸ πάρος) 1ἡπάδυ, εὐπολέμως Ηεἰπιβοοίῃ. (ἄγαγόν γ᾽ ἐς 
γε] ἄγαγόν τ᾽ ἐς Ῥαυν,, ἄγαγον πρὸς Βυ16γ). ἄγαγον εὖ πράσσοντας 
οἴκαδ᾽ ἡμᾶς ΒΙοιηῆο]ά. οἴκοις οἸἰπὶ ΒοίΠ6. 867. ἴῃ 50 Π0110 ζὅσουςν 
τῇ ἀρετῇ ῬαΙοΥ, γοῦθὰ τῇ ἀρετῇ . . Δαρεῖος δὰ 901 544. ΡΕΓΓΠΘΓΘ Ρὰ- 

ἰδῇ ΟὈΘταϊοκΚ. 869. Ἕλλης ποταμοῖο Υ οΒ8, ποταμοῦ ἁλίοιο 1, ΒοΒηα. 
ποταμοῦ δὴ Καυρΐογ. 872. Ἀχελωΐδος ΑἸά., ἁλιπλωΐδες Ἠαγίαηρ, 

νασιώτιδες γ8] νασέτιδες γ6] ἁλιώτιδες γ6] ᾿λλανέδες ΑΗ ϑομιοίζ. 

878. Θρᾳκέων Βοίμε. 875. ἔντοϑεν Ἠαγίαηρ. αἕ ΒΓαποῖκ, οἷ ΟἹ πὰ 
ΒοΙμο. 877. πέρε Βνγυποῖκ. περέπυργοει γ6] περέπυργον Ῥααν, περὲ 

πύργοις Αὐμδὶάπ8. περὲ ομἰ το θαΐ ΟἸἰπὶ ΒοίΠ6. πύργον ἀο]οῖ ῬΑΒΒΟΥ͂. 

πύργοε οἸΐτπη Βοίμθ. 879. ἴῃ οι ο οἱαέ εἰσιν ἰἰογαὶ ΚΟ ΠΟΗ. 
880. αὐχόμεναι γ6] ἐρχόμεναι τοοο., ἀγρόμεναι ὙΟΙΟΚΙΙΔΙ. πλατὺν 
αὐχέν᾽, ἅμα ἘδάοΥ, πλατὸν εἰρόμεναι γ6] συναγειρόμεναι ϑ'΄οΒ1Π1ὁγ. 
εἰλλόμεναι ΜεΥΚΟΙ, εὐκτέμεναι Βδιομοηβίοίπ, (αξ ᾿χόμεναι γ6] ᾧχόμε- 
ναε α ἩΗϑομαθίζ. 888. πρῶχ᾽ ΜοΙκο]. 886. τᾷ δὲ γᾷ ΜοΙΚΘΕΙ. 
886. οἷά τε Βοίῃθ, οἷαε Βυΐϊ!ογ. “έσβος οἵα μὲν 6]. ᾿ς 888. 

«Χώς τ᾽ ϑομαοίζ. 892. τὰς ἀμφιάλους Ῥδαν. 898. ἐχράτει 
τε ΚΙοββονβκὶ. μεσαχτέους Ἡραΐ, μεσάγχους γ6] μεσάγκλους Βαΐ- 
ΙΓ, ἐπάχτους ΒΙοπιῖ., ἀνάγκαις Ἠατγίπηρ, δυσάχτους Βδυομθηβίθίῃ, 
μέσᾳχτος 1, Βομπιαϊ, μέταχτος ϑομπιΖ. 894. Μῆλον Ῥαυν. ἕλος 

γιοίοτίαβ. 898. ἰῃ 500} 10 ἄποικοι. . Ἀττικῇ ροβὺ τὴν ἐν Κύπρῳ 

οΟἸ]οοαῦ ΟΡΘγαϊοΚ. 89854. γᾶς νῦν Σαλαμῖνος ματρόπολις γε]. 

903. ἐλαύνων τοοο. Ῥοβὺ ἐχράτυνεν ἰπβογὶί ἀναριτοτρόφους 6Χ 

Αἴμθη. ΠῚ 86Β Βυζῆθυ. 90854. ἔλασε σφετέραις ὟὟΥ 611. ἐχρά- 

τει (οἸἰπιὶ ἐλαύνων σφετέραις, ἀο]οῖο ἐκράτυνε) Ἡθτηδηη. [2000 ΥΘΙΌῚ 
ἐχράτυνεν αἰϊαὰἃ γογθαπι οχοί 586 ραΐαθαΐ οἰπι Ὠἰπάον. ἐχράτυν᾽ 

ὀχυραῖς Ἠατίαηρ, ἐχράτυνε σοφαῖς Ἠογπογάθῃ. φρεσὶν σφετέραις 
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σαἨΗαυρί, φρεσὶν σφετέραισιν ΑἸΘΟΤΊ. 904. ἄγναμπτον ΒυΤΠΘΥ. 

907. ἀμφιβόλως γτροο. 9085. τάδ᾽ ἀμφέρομεν ῬΥΐθη. ἀμφέ- 

ρομεν πάλμυσιν ΜετκΘὶϊ. 909. πολέμοιο Ὑ εἰ], ἴοτί. παλάμαισι. 

910. δαμασϑέντες τοοο. ὃμαϑέντες τε γαΐοις ΜΥαΚοΙοΙά, ὃμ. μεσο- 

γαίοις οἸϊηϊ ΒοίΒ6. 911. πλαγαῖσέ τε τοο0., πλαγαῖς τε ΒΙΌΠΟΚ. 

πλαγαῖς ποντέαις ΤιΔΟΠΠΊΔΠΠ. 9129. ἰὼ ἰώ Ὁϊπά. 916. ἐμοὶ 

Βομαοίζ. Ῥοβὶ 916 Ιαουπαπὶ 5ἰδίαϊ ΜΟΓΚΕΙ. 917. ἐσιδεῖν 

Ηατίαηρ, ἐσιδὼν ΗογΟΓάθη. ἐσιδόντος ἐτῶν Μοϊποῖθ. Ῥοβί 

917 Ιαουπᾶπι, οαἱ νηριτοτρόφους {θυ 6ΘΧ Αἴποη. ΠΠ 868, 5ἰαύαϊ 

Ἡρτδηη (τὰς ἀμφιρύτους ἣ περὲ νήσους | νηριτοτρόφους ἀπόλωλεν). 

Ῥγίθῃ βυρριοὺ ἣν δὴ περὲ τὰς νηριτοτρόφους νήσους {δαίμων τις 

ἀνήρει. 918. ὥφελεν, ὦ Ζεῦ (οπιῖϑϑο εἴϑ᾽) ΒΙοιηΐ. Ῥοβί 

919 περέ που νήσους νηριτοτρόφους οἸΐπὶ ἰηβογθθαὶ θη. 9921566. 

ὀτοτοῖ, βασιλεῦ, κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν καὶ... μεγάλης, 1 οὃς κτέξ. ὙΕΙ]. 

995---834 οοΥγρθδθο, 998 -- 1006 ΟΠΟΥΪΟᾶ ΠοΪΟΠοΥ 58. 1006 --- ΟἹ 

Ηἱ5 ἀαοάροίπι ὁμογθαίῖβ, 1068 --- 78 ΘΟΥΎΡΙΔΘΟ ἀἰθαϊ Μυῦ. 92925ὅ56αα. 

ΧοΥχὶ ὑυϊθαϊῦ 1 ΔΟΒΙΉΔΏΗ. 995. ἴῃ 560] 19 ἔσω τῆς γῆς Ῥϑαν. 

9925 54. ἐγγαίῳ Ἰ κταμέναν ἥβαν ! σάκτορι ὙὟ εἰ]. ϑ0 011 510 ἀϊδροηῖϊ 

ΟΒογάϊοκ: τὰν ἐγγαίαν: ἣ γῆ - - αἰάξει. --- τὸ ἑξῆς, ἦβαν Περσᾶν 

. τοῦτ᾽ ἔστι τὴν ἐγχωρίώον. 926. Ξέρξᾳ ἀοϊοῖ Βοίϊο, 4] οἸἿπὶ 

Ξέρξα κταμέναν οἰοἰοθαί. ἦβαν, Ξέρξα, χταμέναν Ῥαυν,, ἦβαν Ἄρει 

χταμέναν Ἠδγίθπηρ. 926 54. ἦβαν κταμέναν σάκτορι νεχρῶν (06- 

ἰογἷ5 ἀ 616. 15) Ηοὶπιβοθῖῃ. χταμέναν αἰκῶς Ἄχτορι Περσᾶν Ἠρδίι. 

9927. σάκτορα οἰϊπι ΒοίμαΕ. ἐφϑάραται Οδπίογ, ἑπποβάται ἨρδΙίἢ, 

ἀγγχιβάται ῬαανΝ, ᾿4γβατάνων ΑΝ 655611ΠρῚ0 διοίοῦο Βγυποῖκ, ἀϑάνα- 

τοι ΒΙοπιί.. ἀγεσέλᾳ Βυτρο5β, Ἡγβατάνοις Βοίπα., ἁδοβάται ἬθΙΤΙ.; 

ἁβροβάται ΑἩϑομαυοί, ἃ βᾶ, τᾷ ΜΝ ϑομηιίαι, ἡβαταὶ ἨθΡ ΘΓάθη. 

929. πάνυ ταρφής τις Βοίμε, πάνυ τ᾿ ἀρτιφυὴς ΟΟῊἨΗδυρί, τ᾿ ἀνυ- 

πέχφυκτοι Ἠδγίαηρ, πανυπέρφραστος ΘΟΒΠΠ]ΟΥ, πάνυ πάμφυρτος ΟΡοΥ- 

ἀϊοκ. φύξις Ῥαυν, φεῦ ᾽στιν Ἠθαΐβ, φυστὴ ΒιΙοπηῖ., πύστις 010 Κ- 

πιᾶγ. ΒΟ  γοῦρα ἣ πεφυρμένη . . πεσοῦσα δὰ 982 Ρου ποτ Ρὺ- 

ταῦ ΟὈΘταΙΟΚ. 931. χενεᾶς γ6] κείνας ΒΙοπιῇ. 992. ᾿Ασίας 

δὲ χϑὼν, βασιλεῦ, γαίας ΒΙοπιῖ., ᾿Ασίας δὲ χϑὼν βασέλει᾽ (νοὶ χοῖ- 

ρανος) αἴας 1]. 9392.54. βασιλεῦ, παιᾶν᾽ αἴρουσ᾽ αἰνῶς Ηδι- 

τυηρ. 9834. γόνασιν κέκλιται ῬΑΙΘΥ. 985. ἔγωγ᾽, οἱοῖ Ἠδγ- 

ἰὰηρ. οἷον Βγαποκ. 996. γᾷ τᾷ πατρίᾳ ΑΟὟ βομποίάοσ. 99865ᾳ. 

καὶ γᾷ πατρίᾳ κακὸν ἄρ᾽ ἐφαάνϑην Βτυποῖκ. γᾷ τε πατρῴᾳ γέννᾳ 

τε μέλεον (μέλεος Ὑ 61}) Ηοἰμιβοίῃ. 938. νόστου τοίαν ῬΑΙΘΥ. 
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940. χαχομέϑετον ΒΙοτηΐ., χαχομέλεον γ6] χαχομελέων Βοίϊε, χαχο- 
μέλετος ϑομπίΖ, κακομελικὸν Ἠδτγίαηρ, καχοχέλαδον Ἢ ε1]. αὐδὰν 
Βαί]ου. 941. ἴῃ 50} 0110 βῶρμον δηΐο ἐριόλαν δάἀοθαῖ 6ὁχ Αἰμθῃ. 
ΧΙΥ͂ Ρ. 619 Ε' οἱ ΡΟ]]. ΠΥ δὅ (ΡγοῸ μόνον ΒΟΥ 6 η5 ὃν αὖ δβὲ ἰῃ 5080]. 

γ66.) πᾶ... χαὶ βῶρμον ὃν τὸ μόνον φῬοποῦαΐ ΥΥ 611, πιοχ χαὲ αὐὖ- 
λῳδοὶ γάρ εἰσι ὙἹ᾿Ο]]]. 948. ἰαχχάν Ῥογβοῃ, ἴαχχον ΒΙοπιΐ., 
ἀχάν Ἠαδτίαηρ. 9485. ἕετε δύσϑροον αἰανὴν αὐδάν οἸΐπι Βοίῃθ. 
944. αἰανὴν τθοο. 9456. δαέμων γὰρ ὃς ἦν ἨΗδἰΠηΒοΘίἢ. 947. 
κἀγὼ Ῥαϊογ. πάνδυρτος Ηρτγηι., απἱ οἸΐπὶ ϑρῆνον Θχοὶ 1556 Βιι5ρ108- 

Ὀαΐαγ. πάνδυρτόν τοι κάρϑ᾽ ἥσω ὙΥ εἰ!. 9475.4ᾳ. ἥσω τοι καὶ 
λίαν λαοπαϑῇῆ σεβέζων (γ6] λαοπαϑέα τε σέβων) ἁλίτυπά τε βάρη 
ΕἸΠΊΒΙΟΥ, ἥσω βοὰν πάνδυρτον, λαπάϑιά τε σέβων. . πενϑητῆρα 
χλάγξω γόον Ἠατγίπηρ. 948. σὰ πάϑεά τε σέβων ΒύγποΥ, λάου 

τὰ πάϑεά τε σέβων ΒΙοπιῖ., λαοπαϑέα σεβίζων τε α ΟὟ δΒομπηρίαθοι, 
δαϊπαϑέα σέβων Ἤρττη., λαοπαϑέα σέβων Ῥτίοῃ. γαιοπαϑῇ Βοίμο, 
ἁλιπαϑῇ Τίᾶῦρθ - ῬΙηΖρου, ] ἀοπαϑέα ΟΟἨἩδυρί, λαπαϑέα ἘπροΙ, δα- 

παϑέα ΚΙοπβονβκὶ, ἁλιβαφέα Ἠροὶπιβοοίῃ, νεοπαϑέα ῬαΙΘΥ, πολυπαϑέα 

οἰ Ηδυομοηβίοϊη, νεόκοπά (γ6] νεόχοτά) τε α Ἡ ϑδομαοίζ. 94854. 

αἰσαμηαπθ τὲ οπαπΐ τθοο.. ἀπᾶθ λαοπαϑῇ σεβίζων, ἁλέτυπα βάρη 

ΟῬῬΆΒβοῦ. ἁλιπαϑέα σέβων ἁλιτυπέα βάρῃ ΥοΙϊ, λαχοπαϑέα σέβων 

φαλέτυπά τε βάρη ΜοΙΚΕΙ. 9ὅ0. ᾿Αρέας γέννας ΜοΓΚΕΙ. πόλεος 
ΗἸγβοίθι θσ. πενϑητῆρα ΒΙοπιΐ. 956154ᾳ. χλάγξω χλάγξω δ᾽. 
ῬΑΒΒΟΥ γ6] Ηργηδηη. χλάγξω χλάγξω δ᾽ ἀρίδαχρυν ἰαχάν (γ6] 

ἐυγάν) Ῥτίοη, κλάγξω γόον ἀρέδαχρυν Ἠδγίαηρ, κλάγξω δ᾽ ἀρίδαχρυν 
ἀῦτάν ὙΥοΙ!, χλάγξω γόον ἀρτίδαχρυν αὖ Οοηγαᾶί. 9588. ἐπηῦρεν 
ΟῊἩ Βομαθοίζ. 9ὅ854ᾳ. Ἰαόνων γ6] ᾿Ιώνων τροοο., Ἰάων ΒΙοπῆο]ά. 
Ἰώνων γὰρ ᾿Ιώνων ἀπηύρα ΒυγηοΥ, ἁμῶν γὰρ ἀπηύρα ναύφρακτος 
Ἰάνων ΚἸοΒδοΥΒΚΙ. 9δ4. Ἰάνων οἸΐπι οἰοἰο αὶ Ηδτηδηη. Αὐυἱ 
μἷο ναΐων δαΐ 967 ἀρείας τοααυϊτῖς Μ΄ ϑομηας. ναύφρακτος Ἰάνων 
61]. ναύφαρχτος Ὀϊπάοτί. 9ὅθ0. βρυχέαν Αγπαϊάυβ, βυϑέαν 

ΑΡΓΘΒΟΙ, στυγίαν ΠΗ Βοβοιογ. χελσάμενος Ἠαγίυηρ, χερσαμένους 
Ὗ 611. ΤΙη β86}}0}10 πλάχα καὶ τὴν .. τουτέστι καὶ τὴν Σαλαμῖνα ῬΑΙοΥ. 
957. δυσδαέμον᾽ ἀν’ ἀκτάν ΟΡΘΓαΙΟΚ. 98. οἱοῖ ἀο]εί Ἠδγίυηρ. 
(οὗ οἵ οἵ: κόα πάντ᾽ ἐχπεύϑοι ἃ ΟἿὟἯἿ ϑομποίάον), ΧΟ. οἱοῖ, ΞΕ. βόα 

. ἐχπεύϑου ΟἩ δομαοίζ, οὗ βῶ καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου ἙπροΓ, οὗ οἱ 
πάντ᾽ ἐχπευϑοίμαν Ἡεἰπιδοοίι, οὐριοῦ, καὶ πάντ᾽ ἐχπέρϑου; Ὑ εἰ]. 
βόα, πάντ᾽ ϑ0ΒΠ6γ. βόα, ποῦ πᾶν σοι πλῆϑος; ΙΕ]. ἐκχπυϑοῦ 

Βοίμο, ἐχπείϑου ΟΡογάϊοκ, ἐχπύϑωμαι ῬαΙογ, ἐχφαίνου Βδιομοπβίοίη. 
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969. ποῦ ᾽στι φίλων Ἠεὶπηδοοίῃ. 96925α4ᾳ. Σούδας (σούδας ΑΙὰ.), 

Πελάγων καὶ Δατάμας 1 ἠδὲ Ψάμμις. Σουσισκάνης τ᾽ χτέ. ῬΑΒΒΟΥ͂Ν, 

Σούσας καὶ Πελάγων καὶ Δοτάμας | ἠδὲ ΦΨάμμις] ἠδ᾽ ἡγδαβάτας 

Σουσισκάνης τ᾽ χτέξ. ΟΒΟΒποΙάοΥ, ΖΣούσας, Πελάγων, Δοτάμας ἠὸ 

᾿Αγιδαβάτας, Ψάμμις Σουσισκάνης κτέ. ΤμΔομπιδῃῃ, Σούσας Πελάγων 

ἠδ’ Ἀγδαβάτας ] Δοτάμας, Ψάμμις Σουσισκάνης τ΄ Ἠγβάταν ἔκλι. 

πών (ἐκλιπών ΒοὉ.) ὙΘΙΙΔαοΥ, Ζούσας, Πελάγων, Ψάμμις, Δοτά- 

μας || ἠδ᾽ Ἀγδαβάτας, Σουσισκάνης ἰἱ τὰ Βάτανα (τὰν βάτανα τοῦ 

προλιπών ; ἨδΘΙΤΩΗ.; Σούσας, Τενάγων καὶ δΔότμας, γδαβάτας, Ῥάμμις, 

Σουσισχκάνης τ᾽ Ἀγβάταν᾽ ἀπολιπών, Βατίαῃρ, Ψάμμις Τενάγων καὶ 

Δαδάκας | ἠδ᾽ Ἀγδαβάτας Σουσισκάνης τ᾽ χτέ. Ηοἰπηβοοῖμ, Σούσας, 

Πελάγων καὶ Δατάμας | αμμισκάνης τ᾽ ἠδ᾽ Ἀγδαβάτας | γαβάτανα 

λιπών: ΜΟΙ], Σούσας, Πελάγων, καὶ Δατάμας, ! ἠδὲ Ψάμμις, Σουσισ- 

χάνης τ᾿ Ι Ἀγαβάτανα λιπών; ΜΕΥΚΘΕΙ. 968. χαὶ ἀεἰοὶ ΒΡ. 

964. ᾿Αβαγτάνας Ἠδηπδκ. ἠδ᾽ γδαβάτας Σουσισχάνης τ᾽ ἠδὲ Ψάμ- 

μὲς (ἰδουπμᾶπὶ ροβύ 9176 οἰαίαθη5) Ὗ Βομηαί. 965. προλιπὼν 

τρο., ἀπολιπών ΒύτΠΘΥ, λιπόντες Υ6] λιπόντι αΟὟ ϑομμποίάοσ. 96θ. 

ὀλοιοὺς ΘΟ βομαοίχ, πανώλεις ΝΜ ϑομπιαι, ἔλιπον ΒΟΌ. 9665ᾳ. 

ἀπέλιπον ναὺς ἐκ Τυρίας ΒυΓΠΘΥ, ἔλιπον ἐκ νεὼς Τυρίας ΒΙοπη. 

θ9θθ54ᾳ. ὀλωλότας κατέλειπον ναὸς Τυρίας ἔρροντας Σαλαμινιάσι 

στυφέλους ϑείοντας ἐπ᾿ ἀχκτάς Ἠδγίαπῃρ. 96754ᾳ. ναὸς 7Τυρέας 

ἐξ!έρροντας Χ Ε]]. 968. ἐπὶ ῥαχέαις ΝΥ αΚοβο]ά. 9695ᾳ. στυ- 

φέλους . . ἀκτάς γθ00. 970. ἀχταῖς τροο., ἄκραις ῬΔΌΥ, ἄχρας 

Βομαοίζ, αἴας ἨδρίμηΒοο}. 971. οἱοῖ, ποῦ δέ σοι Φαρνοῦχος -- -- 

ΒΙοπη,, οὗ οὗ οἵ, ὅπου δέ σοε Φαρνοῦχος Τ,δηρο- ῬΙΠΖρΘΕΓ, φἰοῖ, οἰοῖ, 

οἱοῖ, ποῦ σοι Φαρνοῦχος Βοίμθ, οὗ ποῦ δή σοι Φαρνοῦχος ΕἼΤ, 

οἱοὶ βόα, ποῦ σοι Φαρνοῦχος Ῥυΐοῃ. οἰοζ, ποῦ δέ σοι Φαρνοῦχος 

{πρόκειτα Ῥαϊογ. Φαρνοῦχός τ᾽ ΤΔΟΒΙΏΔΠΗ. ᾿ 972. Καριόμαρ- 

δός τ᾽ ΑἸᾶ., κ᾿ Ἀριόμαρδός γ᾽ Ῥαυν,, κἀριόμαρδος δ᾽ ῬΑΙΘΥ. ; 979. 

Σευάχης ΑἸά. 976. Ἡασίστας ΔῊ εἷϊ. 9765α. καὶ Ἠασίστρας 

καὶ Ὀϊσταίχμας κἀρτεμβάρης Ἠδυύαῃρ. 977. “Ισταίχμης βΔΠΠΕβ. 

978. τά σ᾽ Ῥαδβογ. ἐπανέρωμαι τοῦ., ἐπανηρόμαν ΒτγΌΠΟΚ. τάδε 

σ᾽ ἂν ἐπανεροίμαν ΔῊ ϑοβμαβίξ. 979. ἀὺ ἰώ μοι τθ00., ἐώ μοε 

μοι Ῥδββοῦ, ἐώ μοι ὥμοι Ἠαγίυῃρ. 980. τὰς ἀοϊοηῦ 1,δηρθ οἱ 

Ῥίησρου. ὠγυγίας τοο., ὠλυγίους ΜοΥΚΕΙ. κατιδόντες {τὰς ΒΙοπιξ,, 

κατιδόντες ζφεῦν ὙΟΙΟΚΙΏΔΓ. 9805α. κατιδόντες στύγν᾽ ᾿ϑάνας 

Βοίῃθ. 98154. ᾿ϑάνας στυγνὰς . . πιτύλῳ οἵ τλάμονες Ἠατίαπῃρ. 

982. ὃ ἔ, ὃ ἢ τϑο. (οἱ Ῥαββοῦ, Ηδγπ.), αὔ αἴ Ἰμδοβηηδπῃ, ἐὴ ἐή 
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Θιπαοτί. 938. Πέρσην γ6] Πέρσαν ΒΙοπιί. Περσῶν αὐτοῦ ἃθ- 
Ἰοθαὺ οἱπη Βοίμθ. ἦ καὶ Περσῶν τ᾽ αὐτοῦ τε ΑἩ δομαεοίζ. 984. 

τὸν σοῦ ΑἩϑΒομαοίΖ. παντόφϑαλμον σὸν πιστότατον ὟΥ οἰ]. πιστόν 

τ᾽ ὀφϑαλμόν γ6] πιστὸν ὄντ᾽ ὀφϑαλμόν τοοο., πιστόν τ᾽ ὄντ᾽ ὀφϑαλ- 

μόν ῬαΙΘΥ. παντόφϑαλμον ϑίδηϊοΥ, τὸν πανεπόπταν ἨδἰπηΒορίἢ. 
98ὅ. μύρια ϑομποίάογ. μυρέα κατὰ μυρία Ἠατγΐαμρ, αὐ 986 δηΐθ 

984 οΟἸ]οοδί. [πῃ 56 Π0]10ο ἀνὰ μυριάδας ἀρειϑμοῦντα ϑοτοῖ, κατὰ μυ- 

ριάδας .. ἡγεμονίας μυρέους ἐχούσας τοὺς ἀρχομένους 6Χ 5080]. 

τοο. Ηρ βοϑίῃ. 986. Ἄλπιστον νυϊρο. Ῥοβύ 986 5Ξυρρὶοί 

ἀπέλιπες ἔλιπες ΟΑἩ ϑδομεοίζ. 98654. λπίσταν (οὐκ ἀπόνοστον) 

καὶ Σεισάμαν Ἠοὶπιβορίῃ. 987. τοῦ σεισάμα τοοῦ., τοῦ Σισάμνα 

ΠΠΙ ποτ. τοῦ Σησαμάτου Μεγαβάταν ἌΟΡ. Σησάμαν καὶ ἤεγα- 

βάταν ΒΙοπιῖ., καὶ Σησάμαν καὶ ἢεγαβάταν γε] χαὶ Σησάμαν τὸν 

Μεγαβάτα α Ἡϑομαοίζ, καὶ Σ᾽ησαμάτου Ἠεγαβάξην Ἠαγίυηρ. 988. 

Μάρδων τε ΟἀΉΗδυρί. φϑαρτὸν δεινόν τ᾽ Ὀϊβάρην Ἠδἰηδοοίῃ. δ 
βάριν (οὔϑαρεν) τοοο., Θἐβάξζην ΒΙοπΠ6]ά. 98954. Χογχὶ {Ἱθυϊ, 

ἔλιπον ἔλιπον, ἰὼ δαΐων (γ61] ὥμοι δαΐωνὺὴ 5οΥθθη5, (ἃ Η ϑομαοίζ. 

ἔλιπες, οἷ᾽, ὦ ὦ δάων, Ἤρτγτη. 98954ᾳ. ἔλιπες, ὦ ὦ {ξυνῶναςν 
Δάων ἀγαυοῖς ΜοΙΚΘΕΙ. 989 -- 91. ἔλιπες ἔλιπες, ὦ, δαμότας 

ἀγαυούς; (οοἴογ 5 4616 115) Ηδὶπηβοθίῃ. 990. ὦ δαῖμον Ἠθρδίῃ. 

9905ᾳ. ΞΕ. (ἔλιπον, ἔλιπον», ὦ ἐὼ . . πρόκακα λέγειν ΤιΔΟΒΙΏ ΔΏΗΙ, 

ὦ δάϊε, Πέρσαις ἀγαυοῖσε κακὰ πρὸς κακοῖς λέγεις Ἠαγίαηρ. 991. 

πρὸς καχοῖς λέγεις κακὰ τορυϊαῦ ΒΥΌΠπΟΚ. πρόκακ᾽ ἀλέγω 1, Βομιηηίαί. 

992. ὠγάν ϑομαοίζΖ. ἐυκτὰ δῆτα: Ἠατγίαηρ. 9925ᾳ. (ὥγγά μοι 
δῆτ᾽ ἐσϑλῶν γε] ρΡοί5) ἔνγγα δή μοι κεδνῶν ἑτάρων Ὗ οἱ]. 9925ᾳ4. 
ἔυγά μος. . ὑπομιμνήσχεις, στύγν᾽ ἄλαστα ῬΑΒΞΟΥ͂. 998. ὑπεγεί- 
ρεῖς ϑομπζ, ὑπορένεις (οἸϊπὶ μεμνήσχεις) Ηθτ., ὑποφραΐένεις Ὠϊπά. 

994. στυγνὰ (κακὰν πρόκακα οἸΐπι θττη. λέγειν 1,ΔΟΒΙηΔπη. ἄλαστα 

στυγνά τε χκαχὰ λέγων Ἠαγίθησ. 998. βοᾷ τλᾶμον μελέων ἔνδοϑ᾽ 
ἦτορ Ῥαβδον. βοᾷ δὴ μελέων Ήρτγτη., βοᾷ μοι μελέων Ὠϊπά. μέλεον 

Ῥδυν. ἔνδον οἸΐπη Ηδτη. μέλεον ἔνδοϑ᾽ ἦτορ οἰΐπη ΒοῖμΠθΕ. 996. 
ἄλλον ΒΙοπῆοΙ]4, (ἄλλω ἃ ΟὟΥ Βομποία ον). ἄλλοι ἔτει" ποϑοῦμεν Ἠαγίαηρ, 

ἄλλον πευϑοέμαν Ἡροἱπιβοοίῃ, ἄλλων ἱμεέρω Ὗ εἰ]. 997. ἀνέρων Ῥαυν,. 
μυριόναρχον ΒΟΡ., μυριοντάρχαν Βτγαποκ, μυριάδαρχον, ροβίθα ἤάρ- 

δων ἀρχὸν μυριάδων ΒΙοπιῖ., μυρεονάρχαν ϑομποίάον, μυρέα τ᾿ ἀρχὸν 
᾿μδομπηδηη. μυριοταγὸν ἰδ’ Ἡγχάρην ὙΥ εἰ!. 998. Ξάνϑον τοο., 
Ξάνϑιν ἃ ΟὟ Βομποίάον. Ξάνϑην "Δριόν τ᾿ Ἡγχάρην ΗΙ, ΑἸγοη5, Ξάν- 
ϑιν ἀρείονά τ᾽ Ἠγχάρην Ἠρἰμηβοοίμ. Ξάνϑιν τ᾿ ἄριον ὙἮ εἹ]]. 999. 
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Διάϊξιν α ΟὟ ϑβομποίαον, δΔεάναιξιν ἨθἰπΙΒΟΘΙἢ. Ἀρσάμην {τοὺς  Βυτ- 

πογ. δαῖξίν τ᾽ ᾿Αστάσπην ϑ᾽ Ἠαγίυῃρ. 

1000 544. ἑππιάναχτας, Κυγδαγάταν καὶ “υϑέμναν αἰχμῆς ἀχό- 

ρεστον ῬΔΒΒΟΥ͂Ν. 1001. χκαγδαδάταν γεὶ χιγδαδάταν γ6ὶ] κηδαδά- 

ταν γε] χαὶ δαδάταν τοοο. καὶ Δαδάταν (γ6] 7 αδάταν) καὶ “υοϑέμ- 

ναν εἰ]. καὶ οπιίαπὶ 1δηρθ οὐ Ῥίῃζροι. κχἀγδαδάταν ἘΚ ΘΙΡου- 

1002. Τόλμον ἀο]οεὶ Ῥάββον. Τόλμον τε μάχας γε]. (Ῥοβί 1002 

ἰτοταῦ 991 ΒυΓΠΘΥ). 1008. ἔταφεν ἔταφεν Ὕ816Κ., ἔϑανον ἔϑα- 

γον βομοι βία Ιδρίϑβ υἱάθίαν ΒΙοπηβοιάϊο. ἔταφεν ἔταφεν οὐδ᾽ 

οἸἰπὶ ΒΟ 16. 1008 - ὅ Χοτχὶ {ὐἰδὺϊ 5οϊοθαηΐ δηΐθ Ῥᾶϑβ8ο- 

γίαπι. ἔταφεν ἔταφεν εὐναῖς τροχηλάτοισιν; (οοἰοτῖβ 46]. 15) Ηδίπι- 

506 1}. 1004. οὐκέτ᾽ ἀμφὲ ὙοΟΙΟΚΙΊΔΙ. 100454ᾳ. ἀμφ᾽ ὄχοις 

᾿ ὄπιϑεν εἶδον ἑπομένους Ἠδυίαῃρ. 1005. κυκληῃλάτοισιν κα- 

τόπιν ΊεἰΙ. ὄπισϑε δ᾽ Ῥαυν, ὄπισϑεν ΒΙοπιξ, ὄπιϑε δ᾽ ῬΑΒΒΟΥ͂, 

δ᾽ ὄπισϑ᾽ ΤιΔομπᾶπη. ἑπομένοις (Υ6] ἑπομέναις) ϑομιιοίζ. 1006. 

βεβᾶσέ γ᾽ οἵπερ (οὗ 1012 οἷαι δαέμονος τύχαι) ΕἾΉΡΘΓ. τὰρ᾽ ΚΊγΟΙ- 

μοῆ. ῥεβᾶσιν οὐχ ἅπερ (ἧπερ το0.) Ἠοἰπιβορίμ. ἔκκριτοι ΒΟΥ, 

ἀρχέται ΒΙοπιί,, ἀκρῶται Ἤργπι., ἁγέται Παγίπῃρ, ἡγέται γ6] ἡγηταὶ 

ῬΆ]ογ. [π 50 }0}10 γρ. καὶ ἀχρόταε, αἱ ἐξουσίαι, ἀπὸ τοῦ ἄχρου 

Βοίμο, ἄγειν ἢ ἀγεέρειν Ἠαγίυπῃρ. 1008. ἀὼὺ ἰώ ἀοϊοὶ Ἠδγίθῃηρ. 

ψογϑαα (οι 1014) ὁμογοὸ οοπίϊηπαῦ ΗθΙπιβοοίῃ. 1009. δυσ- 

δαίμονες Ῥούβοῃ. βεβᾶσε δυσδαέμονες (γε] δυσδαιμόνως) Ἠοἰπηβορίῃ. 

100954ᾳ. δαιμόνων ϑέντων ἍΝ ε]]. 100954ᾳ. δαίμονες δ᾽ ἔϑεντ᾽ 

ον καχόν, πάγκακον οἷον δέδρακεν ἄτα ἨθΘΥΤΗ. 1010. ἔϑετ᾽ {ἀρ} 

ΠΔΟΒπιαπη, ἔϑεντ᾽ ΘΟΟΥὟΝ Βομποίάον. δέδορκχ᾽ ἄελπτον καχὸν Ηοϊπ;- 

506 1}. 1011. ζαπρέπον ϊπά., δύσποτμον Καγβίθῃ. τοῖα ΒΙοπιΐ. 

δέδρακεν Βοίμθ. ἐμπρέπει, οἷον δέδρακεν ἅτα Ἠαγίυηρ, διαπρέπον 

οἵων κτέ. ῬοΠποΥν, παμπρέπον οἷον δέδρακεν τα ἨθΙ ΠΟΘΙ. 1012. 

οὗ οὗ. . τύχᾳ ΒΙοπιῖ., ὠμοῖο δαίμονος τύχᾳ Ἠαγίαῃρ, οἵας δι᾿ αἰ- 

ὥνος τύχας Ἠοἰπιδοοίιι, οἱ τᾷδε δαίμονος τύχᾳ ΟἩΒοβαΘοΙΣΖ, οὖχ ᾧ 

. τύχᾳ εἰ]. οἷαι δὲ δαίμονος τύχαι γεὶ οἵου δὲ δαίμονος τύχαι 

ΘΟΒΙΠΟν, οἷ᾽ ἀντιωτάτᾳ τύχᾳ Βαυομοπδίοίῃ. [π 5010]. γρ. διαέμονες 

τύχαι Ὁϊπά. 1018. οἴ δῆλα ΒΙοπηΐ. 1014 (οἱ 1042). 

αἰαὶ αἰαὶ δύαι δύαι οἱϊπι Ὠἰπάοτί. αἰαῖ, δύα Ἠδυίαῃρ. νέας νέας 

δύας δύας Ἠρἱμηβοοίμ. 1016. χύρσατ᾽ ΒΙοπιΐ., ἔχυρσεν Ἠεΐπι- 

Βοϑίῃ. 1017. δυσπάλαμον Ἠατίυηρ. δύσποτμον δῆτα ΒΙοπιΐ, 

δυσπόλεμον ἤδη ΒΟΒΒΌΔΟΙΝ - ὙΥΟΒΡ ΑΙ, δυσπόλεμον ἤτοι ΟἩ δοβμμποίζ. 

101854. τί δ᾽ οὐ .. τοσοῦτον φϑέσας Ἠοἰπιβοθίμ, τέ δ᾽ οὐ στρατοῦ 
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μὲν τοσούτου σφαλεὶς γ6] τέ δ᾽ οὐχ ὁπλισμῶν τοσούτων τάλας ὙΥ εἰ!. 
στρατὸν, οἸἶΒ50 μέν, ΒΟΡ. (οἱ ΒΙοπιί.). στρατὸν γὰρ Ἠδττηδηη. τόσον 
οἰ Ηθση. τοσοῦτον ὀλέσας ΒΙοπιῖ., τοσοῦτον στείλας Βοίμρθ. πέ- 

πλησμαι ΜΕΥΚΘΙ. 1020. τί δ᾽ οὖν; ϑομαοίζ. τέ δ᾽ οὐκ; ὄλω- 

λεν μεγάλως τὰ (μέγα τὰ γε] μεγάλα τὰ τοοο., μεγάλως ὑπὰ8 ΠΔΌΘΓΘ 

αἰοϊταγ) Περσᾶν ἨοτΙᾶπῃ. τὰ μέγιστα ΒΙομηΐ,, μεγάλᾳ τὰ ῬΆΒΒΟΥ, 
μεγάλων τῶν Ἠατγίπηρ, (τὰ μεγαλεῖα Ῥγΐποθ), μέγ᾽ ἄγαλμα ὙἾ εἰ!. 
1021. τᾶς ὅλας στολᾶς ΟΡοΓαΪοΙ. 1028. οἰστοδέγμονα ῬΟΥΒΟΗ. 
1028. Ἰάων (γ6] Ἰώνων) θτχηι., Ἴων δ᾽ αὖ Ἠατίαηῃρ. 1029. ἀγά- 

νορες ΒΙοπηΐ., ἄγαν ἄρειος ὙΥ 6]]ΔαθΥ. 1031. ναύφαρκτον Ἡϊπαογί. 
(ἄμελλαν ΘΗ ϑομαρί). 1092. δ᾽ ἀπέρρηξ᾽ Βτυποκ (διέρρηξ᾽ 

τη816 ΒΙοπηΐ.). 1084. καὶ πλεῖον τοῦ. χαὶ πλέον, πλέον μὲν οὖν 
Ηθγπη., πλεῖον ἢ παπαῖ μὲν οὖν οἸΐπη Ὠϊπά., καὶ πλέον ἢ παπαῖ παπαῖ 
ΘΑῊἩδΒομαοίζ. 1087. σϑένος δ᾽ Ἡ ϑίορῃδηυβι 1088. προπομπῆς 
Ηεοἰπηβοοῖῃ. 1039. ἰοτί. νεῶν ἄταισι. --- φέλων τ᾿ Βταποκ. 1040. 
δίαινε δεινὸν πῆμα γε] δέαινε πῆμα πῆμα Βυί!ογ. δέαιν δέαινε Ὠϊπά., 
γοῶ, διαένου Ἠατίαηρ, αἴαζ᾽ αἴαζε νοὶ] αἴαζ᾽ ἴυζε Καγβίοῃ, ἔχεν ἔχινε 

Ηδοἰπιβοθίι, δέαινε, δεῦε (γ6] δίαινε διερὸν πῆμα οἱ 1048 ἔρεσσε πέ 
τυλον χαὶ χτέ.) Ὑ 611. δέαινε μανόπηνα ΜοΥΚΘΙ. Εοτί. 1041 --- 
1048 οἱ 1049 --δ1 ἰἰὰ ρΡογιαίδηάϊ: 1040. 1049 -- 51. 1048. 1043. 

1042. 1041, υἱ δόσιν χαχὰν γοῦθὰ στέναζ᾽ ἐμὴν ᾿χάριν οχοὶρἰδί. 

1041 -- δ2. Χο. διαίνομαι γόεδνος ὦν. ΞΕ. ἴυζε μέλος ὁμοῦ, τιϑεὶς 
δόσιν χαχὰν χαχῶν ἐμῶν. ΧΟ. ὀτοτοτοῖ. . ἀλγῶ ΞΕ. ἔρεσσ᾽ 
ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. ΧΟ. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. ΞΕ. 
βόα νυν ἀντίδουπά μοι κἀπορϑέαζ᾽ ἐμοῖς γόοις Ἠατγίαηρ. 1042. 
βοᾷ νυν ἀντίδος βοάν Ἡεὶπιβοοίἢ. 1048. χαχὰν χαχῶν διδοὺς 
δόσιν ὙΥ εἰ]. Ιῃ 5080} διδοὺς ἰάθρῃ!. 1044. ὥζε νῦν ὁμόρροϑον 
Ηεἰπηβοοίμ, ἔυζ᾽ ὁμοῦ τιϑεὶς μέλος γε] ἴχζε συντιϑεὶς μέλος Ὑ εἰ]. 
Αἀαϊξ ὀτοτοτοτοῖ Οοηγϑδαί. 1046 εἱ 10ῦ8. ὀτοτοτοῖ ὀτοτοτοῖ 
ΒΙοπιῖ., ὀτοτοτοτοὶ ὀτοτοτοτοὶ ΤιΔΟΠΤηΔΠη, ὀτοττοτοῖ ὁτοττοτοῖ Ὗ ε]- 

Ιου, οἱοζ οἱοῖ ὟΝ εἰ]. 1047. οἴκοι τοοθ. οἴμοι, μάλα τοι τόδ᾽ 
ἀλγῶ Ἤρττη., οὗ μάλ᾽, ἀκοῦ τόδ᾽ ἄλγος ΜοΥΚο]. οἰοῖ ὙΥ 611. ἀλγεῖ 

οἰπι Βοίδο, αὐδῶ Ἠδτίαθησ. 1048. ἄρασσ᾽ ἄρασσε Ῥαυν. ἔρεσσε, 
- ἔρεσσε Ἡρττη. 1049 (1041) --- 1051 ἱπγογθϊ (1061. 1060. 

1041) ὙΥ6]]. 1061. μέλει Ῥάᾶιν, στένειν ὟΝ 6Ε]]. 1052. ὀὁτο- 
τοτοτοῖ δια Οοηγδαΐ. 1064. μάραγνα δ᾽ ἀμμεμέξεται (Χογχὶ 
ΕἸ 6 Π8 ὙΘΥΒΙΠῚ) Ηθτηδηη, μέλαινα δύα μεμέξεται (οἱ 1046 βαρεῖα 
γὰρ οχ γ600.) Μεοίποκθ. (μάλ᾽ αἰνὰ δ᾽ Ἠδγπογάθη). τ᾿ Ηαδτυίαῃρ. 
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106454. μέλισμα δ᾽ ἀμμεμέξεταί μοι ΜΟΥΚΘΕΙ. 1055. μοι καὶ Υθ00., 

οἱ καὶ οἰδοὶξ ΒτΙΆπΟΙ, μοὲ οπιϊδὶῦ Ῥούβοη, οὔμοι βου]: Ηδφτπ., οἱοξ 

γε]. [106θ. ἀράσσων ἐπιβόα Ῥοτδοῃ. κἀμβόα γεὶ χἀχκβόα α ΟὟ 

ΘΟΒΠΘΙΔΘΓ. 1057 οἱ 1063. ἄνια ἄνια ἄνια τϑοο., ἄνε᾽ ἄνε᾽, ἄνια Βυτγ- 

ΠΟΥ, ἄνε᾽, ἄνε᾽, ἄνε᾽, ἄνια ΤΔΟΒΤΔ ΠΏ, ἄνε᾽ ἄνια κακά Ὠϊπά., αἔλιν᾽ αἔλινε 

Ηδγίαπσ. [10659. ἄπρικτα ΒΙοπι. 1060. ἀντεῖ Βυΐγ. Ῥοβί 

1061 ᾿ξοταὶ 1068 --- ΤῸ Βατμογ. 1062. χεροῖν ΟἩ δομαθίζ. 1064. 

φάϑαλλ᾽ φτο καὶ φάλλ᾽ ΑἸΔ(ΟΥ]Π5Κ1). κατοέκτισον γ6] κατοέκτιζε Υ600. 

1068. οὐοῖζ οἱοῖ αἀαϊ Οοηγδαί. 1068 544. 5'π6 Θροᾶο ομηηΐᾶ ῬΘΓ 

Δη ἰβίσορμδ8 ἀβαὰ8 δὰ ἤποπὶ ἀθΟΌΓΤΘΓΕ βίδίυ ΑἸΡΟΥΕ 510 ἀἸβροηΘ ἢ 

βίσορμᾶπι: 33. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. Χ. ὀτοτοτοῖ. Ξ. ἰὼ Περσὶς 

αἷα δυσβάῦκτος. Χ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. Ξ. «κὰν γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται. 

χε Ξι κε κκ"κυκν Χ. ἢ ἢ βαρίδεσσιν ὀλόμενοι. οἷ 

Δη ἰβιγορμᾶπι 56: 35. αἰακτὸς ἐς δόμους χίε. Χ. ὀτοτοτοῖ. 

Περσὶς αἷα δυσβάῦκτος. Χ. ἰωὰ δῆτα ναὶ ναί. 5. κπεὺ - 

Ἃ: ΓΚ ΣΧ] Ξ. Φ Ἐκ ΧΧ Χ Ἃ. προπέμφψφω τοί σε δυσϑρόοις γόοις, 

ἰἴίοπι ΗΔ ΠΠ ῬΓΟΡΟΠΘΙΒ 866: 5.Γ. 5. βόα νυν ἀντέδουπά μοι. Χ. 

οἱοῖ, οἱοῖ, πὶ. ,Ξ. αἰαχτὸς ἐς δόμους χίε. Χ. αἰαῖ, αἰαῖ. 51. 5. ἰὼ 

ἰώ, Περσὶς αἷα δυσβάῦκτος. Χ. ἰωὰ δὴ χατ᾽ ἄστυ. Ξ. ἰωὰ δῆτα. 

Χ, ναὶ ναί. δαὶ. Ξ. ἰὼ .. δυσβάῦκτος. Χ. γοάσϑω (δή, βοάτω). 

Ξ. {γοάσϑω δῆτα». Χ. φναὶ ναί. 51. Ξ. ἢ ἤ. ΔΧ. {σήπονται 

γάρ) Ξ. ἰή ἴή. Χ. (οἱ πάρος» ἁβροβάται, απ. Ξ. ἴὴ ἤ. Χ. τρισ- 

κάλμοισιν. Ξ. ἴὴ ἴθ. Δ. βάρισιν ὀλόμενωι. 511. 5. ζχωρῶν ἐς δό- 

μους πρόπεμπέ μεν. αιΐ. Χ. πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. --- 

Ἐροάππι οοηδίϊξαϊς ὙΥ 6] ΒοΟ πποᾶο: 5. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. Χ. 

οἱοῖ οἱοῖ. Ξ. αἰακτὸς ἐς δόμους κέε. Χ. (αἰαῖ αἰαῖ). Ξ. ἰὼ Περ- 

σὶς αἷα. Χ. ἰὼ δυσβάῦκτος. Ξ. ἰωὰ δὴ κατ’ ἄστυ. Χ. ἰωὰ δῆτ᾽ 

ἀν᾽ αἷαν. Ξ. γοᾶσϑ᾽, ἁβροβάτα. Χιν - -ὧὖ - Ξ. ἰὼ Περσὶς 

αἶα. Χ. ἰὼ δυσβάῦκτος. Ξ. ἴή ἢὴ τρισκάλμοισι βάρισιν φϑιτοέ. Χ. 

ἰὴ ἰὴ πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 1068 ἀεοϊοί, 1069 γΡοβῖί 

1ΟἿῸ {παπβρομθηβ, Ηδγίαηρ. βόα διάτορον ἨρὶπηΒοΘίἢ. 1009. 

ὁτοτοτοῖ ῬοΟΥβΟη. 1070. ἐς δόμους οχρυπρὶί α ΟὟ Βομμηοίαογ. 

Ῥοβρὶ 1070 ἴοτί. ἱπβογοπᾶα ΧΌ. ζαϊαῖ αἰαῖν. ΞῈ. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται 

(1014). ἀοοίο ν. 107. 1071 οἱ 1016. ὦ Περσὶς ΟΟῊἨἩδυρί. 

δύσβακτος γ6] δυσβάϊκτος τοοο., δυσβάῦκτος ΒγαποΚ. 1017] ἀβ]οί 

Ηατγίαηρ. 1079. ἀὼ ἰὼ δῆτα κατ᾽ ἄστυ Βυτπογ. ἄστυ γοάσϑω 

ὙΟΪΟΚΙΊΔΓ. 1078. ἀὼ ἐὼ ἰὼ δὴ ναὶ ναέ ΒΌΓΗΘΥ. 1074. {ἰὼ 

ἰὼν γοᾶσϑ᾽ Βυγηογ. γοᾶσϑε προβάται ῬϑαΥ͂, γοᾶσϑ᾽ ἁβροχαῖται 
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Ηατίυηρ, βοᾶϑ᾽ ἁβρόγοοι Ἠροϊμβοοίῃ, γοᾶσϑ᾽ γδαβάται ὙΟ]ΟΚΙΊΔΓ. 

1075 ἀο]οθαὶ Βοίμθ. Περσὶς -- δύσβατος ᾿πιοὶπῖ8 ἱπο] 510 ΒΙοΙΠ6]ά. 

1076. τρίσκαλμοι σίνη ΑΟὙὟΝ ϑΒομπρίαθν. 107054ᾳ. δὴ ἔἤ Τοοσ' 

ἐὴ τρισχάλμοις βάρισιν ὀλόμενοι ΒΙοπιῇ., ἢ τρισκάλμοις ἢ βάρισιν ὀλό- 

μενοι ΤΔΟΒπΔηη, ὃ) ἤ, ἴυζε τρισχάλμοισιν βάρισιν ὀλομένους ἨδΥ- 

ἴὰπρ, ΧΟ. ἐὴ ἤ, τρισκάλμοις ΞΕ. ὴ ἰή, βάρισιν ὀλόμενοε (ἀο]οίο 

γ. 1015) ΟἩ ϑομαοίζ, δὴ τρισκάλμοις ἴὴ ἢὴ βάρισιν ὀλομέναισιν Ἠρὶπι- 

βοϑίῃ. Ηοβ συ. οἴόοσο ἀαΐοβ δηΐθ υ. 1075 Χογχὶ {γἱθαΐαπι ἰγδῃ8- 

Ροπϊ Τουοὶ. 1077. ὀλομέναις οΐπι Βοί!α, ὀλομέναις γ6] ὀλο- 

μέναν Βυΐ]ον. 1078. πέμφω σε Τυτη. πέμψω σε δυσϑρόοισιν 

γόοις ΒΆΓΠΟΥ. δυσϑρόοις σὺν γόοις οἰἐπι Ὠἰπάου. πέμφψασϑε δυσ- 

ϑρόοις γόοις, ὙοΥϑαπὶ δηΐθ 1075 ΤΘΡΟΠΘΗΒ, οὖ γΟΥΒαΪ 1070 ΓΌΒΡΟΗ - 

ἀραί, Ηδοὶπβοθίῃ. ἀοπαΐηδπηι ἴα θα ]αθ οἰδαβαϊαπὶ ἸηΐοΥ115886. Ραΐδί 

ΚΟΘΟΙΪΥ. 

ΔΡΡΕΝΩΙΧ 
ΑὉ 

ΖΕΡΤΕΝ ΑΡΥΕΕΆΘΌῸΚ ΤΗΒΒΑ5. 

ϑορδγδίϊι οἀϊἀογαμῃῦ ἔδυ δὶ ΒΙοΙ 1614 (1812), Ομ 65 Κ 

(.(818), Οα Ἡδαυρίὶ (1880), αΟΥΒοΙΒποΙάοτ (1884), Ε 

ΒΙ 50}} (18153), 10 80]165 (1818). 

Ιη μγροίμοϑὶ ἐπὲ θεαγενέδου ἘΎΔηΖ, Σφιγγὶ σατύροις οἱ Παλαισταῖς 

σατύροις Ὁϊηάοτγί, Πολυφράδμων ΕΎΔΩΖ. 

Φ, Θομο απι οἷος βουϊοϊῦ: πρᾶγος: ἐξουσίαν. --- ἐν πρύμνῃ: ἐν 

ἀρχῇ οχ 5610]. τθὸ. ΟΡθγάϊοκ. 8. ἴῃ 50 Π0] 10 τὴν τῆς πόλεως 

κυβέρνησιν 6Χ 5010]. τοο. ΟὈΘΓΑΙΟΚ. ,. 4. ϑεός ΒΙοπιΐ. 6. πᾶ- 

σαν εἷς κατὰ Ὀϊπά. 7. παλιρρόϑοις ὙΑΙΟΚΘμδοΥ. ϑ πο πὶ 510 

βου θυ: ὁμνοῖϑ᾽: λοιδοροῖτο" τὸ ὑμνεῖσϑαι μέσον ΟΡογάϊοκ. 8. ἐπω- 

νύμως ΒΙοιηΐ. 10. ἐλλεέποντά τι ΤιΟ ἸΠΒΚΙ. 11. γρόνον Αυ- 

ταί. 11544ᾳ. ἔξωρον γρόνῳ {πάντως δ᾽ ἐνόρχην λαὸν ἐξαν- 

δρουμένων) βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σωμάτων πολύν, ὥραν ἔχονϑ᾽ 

ἕχαστον, ὧν τις ἐμπερής Μ ϑοΒπαί. 19. βλάστημά τ᾽ (βλάστημά 

γ᾽ τθ0.) - - πολύ (πολύ τϑοο0.) Η ϑίθριδηυβ. βλαστησμὸν Ἡθγτη. πά- 

λιν Δποηυπῖαβ. ΘΠ ΟΠ απ 5ῖο βου] 0: ἀλδαένοντα: αὐξάνοντα. --- ὥστε 

συμπρεπές: οἷον, καϑὸ ἕκαστος ἀνδρῶν νῦν δύναται βοηϑεῖν ῬΔΙΘΥ͂. 

12.534. βλάστημ᾽ ἔτ᾽... πολύ, ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον, ὥσπερ οὖν 

πρέπει ΤιΟΥΪΠ5ΚΊ. 18 ἀοϊοὶ Πὶμᾶ. ὥραν γ᾽ . . ὥστε (ὥστε ἴῃ 

ἴθ6. 6Χ ΘΟΥΤ.) συμπρεπές ϑίδηϊογ. ὡς τὸ συμπρεπές ΑὈγαδ56Ι., ὥς 

τις ἐμπρεπής Ἠργδπη, ᾧ ᾿στι συμπρεπές Ὀϊπάοτί. ὥρας .. ὥς 

τιν᾽ εὐπρεπές Ἡατγίαπρ. ἥτις εὐπρεπής γε] οὗ ᾽στι συμπρεπές, ὙΘΥΒὰ 

Ροβὲ 20 οο]οοδίο (πιστοί ϑ᾽ ὅπως γένοισϑε .. ὥραν τ᾽ ἔχοιϑ᾽ ἕκασ- 
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τος) Μ ϑοΒπναί. Ῥοβί 156 Ἰδουηδηὶ βίδίαϊ,, 16 τοχεῦσι γῇ 501]- 
θθη5, ΜϑΟΒμ Ναί. 18. ᾧ πάντα πανδοχοῦσα {τέκτεται πάλιν, αὐτή 
τ᾽ ἔγχει τεχοῦσαΣ παιδείας ὄτλον  ε]]. ἅπανϑ᾽ ὑπανδοκοῦσα ἨδΥ- 

ἴὰης, ἅπαντα τληπαϑοῦσα γε] ὑμᾶς, ἅπαντ᾽ ὀχοῦσα Ἠοϊτηβοοί!. (προσ- 

δοκοῦσα Υ600,)}, προσδοκῶσα ΤιΟΥ]ΙΠ5ΚΙ. 1954. οἐκητῆρες ἀσπιδη- 
φόροι ὕπως γένοισϑε . . πιστοὶ τόδε 1ιΟΥΠ5ΚΙ. 20. ὅπως γέ- 
νοέσϑε πρὸς χρέος πιστοὶ τόδε Ὠϊὶηᾶ., πιστοὺς ἀλεξητῆρας εἰς γρέος 

τόδε Ἠρϊπιβοοίῃ. πιστός τις ὡς γένοιτο οἸΐπη, ρΡοβίθα πιστοί (σφιν 

Υ6] ρΡοίϊα8) ποϑ᾽ ὡς γένοισϑε 61]. 21. χαέ νυν Ῥτίοῃ, καὶ πρὶν 
Ηδὶπ οἱ ΕἸΊΒΟἢ], χαὲ δὴ Ὀϊπᾶ., γήμῆν Βυγραγὰ. χαὲὶ τῶν μὲν ἐς 

τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει τύχη Ἠοϊηβοοίῃ, καὶ δεῦρ᾽ ἀεὶ μὲν εὖ ῥέπει τὰ 
τῆς τύχης Μϑομπαΐ, καὶ νῦν, τὰ μὲν γὰρ ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει 
61}, χαὶ δεῦρό γ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεός ϑιααίχημθ} 1 .γ. 24566. 
οἰωνῶν πότην χρῃστηρίώους τ᾽ τέχνῃ ἐν ὠσὶ. . δέχα ΥΔΚοΠοΙά. 
25. πείρας δίχα οἸΐπη, μΡοβίοα παραυτέκα ΤΟΥ η5Κ], πάρος δέχα ϑομνγογαῦ, 

φωτὸς δίχα δϊπι, πηρὸς δέχα ΜϑοΒπά.. ΤΙῃ 50 Π0}10 ἴοτί. ἐμπύ- 
ρων γευόμενος. Ῥοβὺ 296 γνϑύβυμῃ (ἀγὼν ἕκατε “οξίου κριϑήσε- 
ται Θχοι 586 ραίαὶ ΤΟ] Π5ΚΙ. 28. χαΐδα τθ0ο. 29. νυχ- 

τηγερεῖσϑαι ΑΌΥΘ5ΟΙ, νυχτηγρετῆσαε ϑομαοίζ, νυχτηγορῇῆσϑαίέ ἸἩϊπάογῇ, 
νυχτηγρετεῖσϑαι Ἠδ]π. χἀπιβουλεύειν τοοο., χἀπιβουλεῦσαε ἨθΤΤΗ. 
91. ὁμῶς ἅπαντες σοῦσϑε Ἠροὶπηβοοίῃ. 82. σέλμασι Τὰ ΠΡ6] 

(ἀ6 ἰγῖπι. στ. οχίΐα Ρ. 8). 40. τὰ χκεῖϑεν ΒΙοπηΐ. 41. χατότ- 

τῆς δεῦρ᾽ ΝΑΡΕΥ. 48. μηλοσφαγοῦντες οΧχΧ Αὐδίορ!ι. [,ΧΚΥ. 189 

οὐ 196 611. κύτος ΒΙοπηΐ. 45. Ἄρην (τ᾽ οἸηἶ550) ΤΌΓΗ., ἄρρητ᾽ 
ΜϑΟΒπας. Φόνον τροο. 47. Καδμεῖον ΒΙοπν. 49. σημεῖα 
δ᾽ Βιοθδθαβ ]. 1. [π᾿ Β0Β0]ο τοὺς ἐν πολέμῳ {τελευτῶντας ΒΙοπιῖΐ., 
γοῦῦα ἐπεὶ. . διαφεύξεται; ροϑὶ σωϑήσεσϑαι Ἰῃδογὶς ΒοΙί 6. δ0. 
χερσὶν ἔστιζον ἨδἰΠηΒοΘΊἢ. 51. χρύπτοντες γ6] κλέπτοντες" οἷχ- 

τός τ᾽ ΝΑΡΕΓ. ὅῷ. (σιδηρόφρονα Βοί[6). δ4. καὶ τῷδε 

πίστις ϑίοθαθαβ 1. ]. ὅδ. χκληρουμένους γὰρ (γὰρ ϑΡΓἃ ὙΘΓΒΌΠΙ 

μαθοὺ σγθ0.) ἔλεπον (ἔλειπον τ600.) Βγαποῖς, χληρουμένους δ᾽ ἔλιπον 

ὅπως ὙΥ Θ]]ΔθΘΓ. [ἢ 50Π0110 πρὸς μέαν πύλην ἕκαστος ἐτάξαντο ΟἸ ΠῚ, 

Ροβίθ πρὸς {φυλακὴν ἕκαστος) μέαν πύλην ἐδέξαντο ἩδΙΠΒΟΘΊΗ, 
ἴοτί. ἕκαστος μέαν πύλην ἐδέξαντο. ὅ8. τάχα Ἠατγίυηῃρ. 61. 
πνευμάτων γ6] πνευμόνων τοοο. Εοτί. ἑππικῶν φρυαγμάτων. θ9. 
φάρξαι Ὀϊπά. 67. σὺ δὲ σαφηνείᾳ ΒΙοπ. 70. πότνιά τ᾽ Ἐρει- 
νὸς Ἠοἰτηβοοθίῃ. ἦ Βίδηϊοθυ. 71. μήτοι πόλιν γε ἘΠΠΙΒΙΟΥ, μή μοι 
πόλιν τε Ἠεἰπηβοο. ἔἤΦ. ἴῃ βοιο ο ἰοτί. ᾿λληνέδα. γρ. καὶ αὐὖ- 

ΔΌ ΞΕΡΤΕΝ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞΒ. 49 

δήν. 4. Κάδμου γένος ἨθρΙΙΒΟΘΙἢ. 5. μήποτε σχέτε 

νοὶ μήποτ᾽ ἔσχετε ῬαυΝ, μὴ δότε σχέϑειν ΒΜ ΕΓ, μήποτ᾽ ἐντυ- 

χεῖν Ἠοἰπιβοοίμ, μήποτ᾽ ἐνσχεϑεῖν Ὀϊπάοτί, μήποτ᾽ ἐμπεσεῖν γ6] 

ἐνσχεϑεῖν 5Β0Πο Πα ϑύδπ) Ἰορίββθ ραυΐαΐ Ῥδθυ, μήποτε σχεϑῆν Μεϊ- 

ποθ, μήποτ᾽ ἐνσχεϑῆν ΜΟΙ. 76. ξυνετὰ ἸΔοοῦϑ. ἐκ 

ἀοϊοὶ Οοητγδαΐ. 78544ᾳ. ΟδΥτηΐηἶ8 χαρὰ 5θαυγ Ὑ. 78 --- 86 

(ἀὺ ἰὼ ἰώ) -Ξ- 86 (ϑεοὶ) -- 96, 91 -- 99- 100 -- 102, 108 -- 110 ΞΞ 

111-119. 188 --- 142 Ξε 144 --- 10, οοΐθγα Θροαϊοα ΟἸΪπὶ δβίδίϊαο- 

μαΐ Βοίϊο. --- Απῖθα ὑπυπὶ 5 ΓΟΡΠΔΙΙΠῚ ΡΔΓ (151 --- 167 ΞΞ 1588 --- 

164). οοἴογα πο ΠΟΒ ΟΡ ἶοα 6586 Ραϊαθδηΐαν, αὖ οἰΐδπη ρα Βαΐ- 

Ἰογαπι, «αἱ 5] Ομ οΥἷβ δαβίσπαῦ. --- Ὁ0 5ορῃδγτπι Ρδ118 18 --- 148 

-- 144 -- 150. 151 -- 1617 ΞΞ 158 -- 164 δρποϑοὶΐ ΒΙοπηῆθ!α Βαγ ποίσῃ 

σρουία. -- Τοίαπι ΟΔΙΏΘΗ ἴῃ 5 ΤΌΡΙᾶ5 οὗ δηΐ. γάρ ΒΘ, αἸΘΥ ΠΟ 

πιοᾶο: Ῥτγοοά. θρεῦμαι [ φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη. 1 5310. 1. μεϑεῖται στρα- 

τὸς στρατόπεδον λιπών, 1 ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας. 

αἰϑερία χόνις με πεέϑει φανεῖσ᾽ | ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος 

ἐλεδεμνάς. 1 πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽- ὠσέ τ᾽ ἐγχρέμπτεται (γ6] πεδιοπλόχτυ- 

τ᾿ ὠσὶν χρέμπτεται) [ βοὰ, ποτᾶται, βρέμει δ᾽ ἀμαχέτου | δέκαν 

ατος ὀρεοκχτύπου (γ6] ὀρεσικτύπου). 1 διηϊι5ίγ. 1. ἀὼ ἀὼ ἐὼ ἐὼ ἰὼ 

ϑεοὶ ] ϑεαέ τ᾽, ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε. 1 βοᾷ ὑπὲρ τειχέων ὃ λεύ- 

κασπις ὄρ- 1 νυται λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὶ πόλιν διώκων. 1 τίς ἄρα ῥύσε- 

ται; τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει 1 ϑεῶν ἢ ϑεαινᾶν; πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ 1; ποτε- 

πέσω βρέτη δαιμόνων: 1 51. 2. ἐὼ 1 μάκαρες εὔεδροι, ἀχμάξει βρε- 

τέων 1 ἔχεσϑαι, τί μέλλομεν ἀγάστονοι; 1 511. 8. ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ 

ἀσπίδων κτύπον: 1 πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἀμ- | φὲ λέ 

ταν᾽ ἕξομεν: | δηϊϑιγ. 8. κτύπον δέδορκα" πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

τί ῥέξεις: προδώσεις σὺ, παλαέχϑων Ἄ- ] ρης, γᾶν τὰν τεάν; ] δηῖϊ- 

5:1. 2. ἐὼ, [ ἀὼ γρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπι- 1 δὲ (γ61 ἔπειδ᾽ ἔπιδε, 

δαῖ- [ μονὴ πόλιν, ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 1 5ι1. 4. ϑεοὶ πολισσοῦχοι 

χϑονός, 1 ἔτ᾽ ἔτε πάντες, (οχίγα νοΥβαπι) | ἔδετε παρϑένων ἑἱκέσιον 

λόχον 1 δουλοσύνας ὕπερ. 1 δι ἰθι1. 4. χῦμα γὰρ περὶ πτόλιν | δοχμο- 

λοφᾶν ἀνδρῶν καχλάξει πνοαῖς | Ἄρεος ὁρόμενον. | 51. δ. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ 

πάτερ παντελὲς | πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 1 Ἀργεῖοι γὰρ πόλισμα 

Κάδμου | κυκλοῦνται" φόβος δ᾽ ἀρηΐων ὅπλων" 1 διάδετοι δὲ δὴ γε- 

νύων ἱππείων Ἰ κινύρονται φόνον γαλινοί. | ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέπον- 

τες στρατοῦ | δορυσόοις σάγαις, πύλαις ἑβδόμαις 1 προσίστανται, πάλῳ 

λαχόντες. 1 τηρϑοᾶ. σύ τ᾽ ὦ .. ἐπίλυσιν δίδου. 1 δι 1511. ὅ. σύ τ᾽ Ἄρης, 

(φεῦ, φεῦ) Κάδμου ἐπώνυμον 1 πόλιν φύλαξον κήδεσαέξ τ᾿ ἐναργῶς. ἷ 

ΑΘΒΟΒΥΪυ5 εα. ΜεοκΙεῖη. Αρρεπάϊχ. 4 
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χαὶ Κύπρις ἅτ᾽ εἰ γένους προμάτωρ, Ἰ ἄλευσον: σέϑεν γὰρ ἐξ αἵμα- 

τος | γεγόναμεν" λιταῖσέ σε ϑεοχλύτοις 1 ἀὐτοῦσαι πελαζόμεσϑα. | καὶ 

σὺ, Πύκεν ἄναξ, λύκχειος γενοῦ | στρατῷ δαΐῳ στόνων: “ητωΐς 1 τε 

κούρα, τόξον εὖ πυκάζου. || 51. 6. ὃ ὃ ἔ ἔ. 1 ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ 

πόλιν κλύω, 1 ὦ πότνε᾽ Ἥρα. 1 ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων γνοαέ. 

βι1. 1. Ἄρτεμ: φίλα, | δορυτίνακτος δ᾽ αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται. τέ πόλις 

ἄμμι πάσχει; τέ γενήσεται; ποῖ δὲ τέλος ἔτ᾽ ἐπάγει ϑεός; 1 δηϊ 51. 6. 

δ ἃ ὃ ἔ. | ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 1 ὦ φίλ᾽ Ἄπολλον, 

χόναβος ἐν πύλαις γαλκοδέτων σακέων. 1 διη[15{1. 7. ἐχ δὲ διόϑεν 

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχαις. 1 σύ τε μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὅγκα 

πρὸ πόλεως | ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. | 811. 8. ἐὼ παναλκεῖς ϑεοΐέ 

χτὲέ. Βοίμι!! ϑοια]οσίᾳαθ οοπαῦϊθυβ ΓΘΡΓΟΡ ἰδ ΓΟΒΡΟΠΒΙΟμΘ ΠῚ δηῖ]- 

ΒίΓΟΡ ϊοδμ ἰηἀ8 ἃ ν. 184 ἱποίρϑγθ οοπίθηαί Η 0585. --- ΡΙΙΌΓΘΙῚ ΟΔΥ- 

τηΐηἶβ ραγίθμι 8 --- 110 ἀλλοιόστροφον 6586 σοπίοηθῃ8 οὐ ἀποάθοϊμη 

Θδογθαί5 (18, 88, 86, 88, 91, 98, 94, 917, 100, 108, 100, 109) {θα Π5, 

111--- 119 Ξε 128 --- 138 5ἰαίαϊί, αηΐὰ8 ν. ἀϑίθοϊα ροβί 119 βἰρηϊποαίο 

οἱ γϑυβίθαβ 120 --- 124 αὖ πιοϑβοᾶο ἀἰβύϊποι5. Ηθυηδπη. 1ά6πὶ ΡΥ]- 

τηδ 5:1. οἱ δηξβίσ. ἰθύπᾶβ ραγίθβθ, τηθϑοάμπμι, δἰ }υα5. ΒΊΓΟΡ 86 οἱ 

δηΐ. ἰθυηδβ ραγίθβ βρη] 5 ΟΠΟΥΘ 5, ΘΧ ΓΘ ΠῚ 50. δὲ δη 15}. Π6- 

το ΠΟΥ 5 δάβισπιαί. --- Εδηάθιη 46 ῬΎΪΟΥΘ ρᾶγίθ βθηΐθη πηι ΒΘΟα 8 

ΓΔΟΝππη 111 -- 124- 12 --- 184 5Βἰαίαϊ ᾿δὸ Ταϊίοπθ: 8.0. 1. ἀλλ᾽ 

ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς - “ - πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 1 ̓ἀργεῖοι 

γὰρ πόλισμα Κάδμου κυκλοῦνται. | φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων. διάδε- 

τοι γενύων ἱππέων χκινύρονται φόνον χαλινοί. [Ἐπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέ- 

ποντες στρατοῦ δορυσόοις σάγαις πύλαις ἑβδόμαις προσίστανται 

πάλῳ λαχόντες. | Σύ τ᾽ ὦ Διογενὲς φιλόμαχον χράτος, ῥυσίπολις γε- 

νοῦ, Παλλάς, ὅ 8’ ἵππιος 1 Ποντομέδων ἄναξ ἰχϑυβόλῳ μαχανᾷ Πο- 

σειδᾶν |[ Ἐπέλυσιν φόβων, ἐπέλυσιν δίδου. 1 ἀιἀϑίγ. 1. Σύ τ᾽ "Ἄρης φεῦ 

φεῦ Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φύλαξον κήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς 1 Καὶ 

Κύπρις ἅ τε γένους προμάτωρ ἄλευσον. 1 Σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος γε- 

γόναμεν. λιταῖς ϑεοκλύτοις ἀῦτοῦσαι πελαξόμεσϑα. | Καὶ σὺ “0- 

κει ἄναξ, λύχειος γενοῦ στρατῷ δαΐῳν - -“ -,Ἰσ τς νον --] 

ὦ υοὰν κού ἀν εν ἰὼ ποτ σπᾶν εὖ δῶν ψῖνι 

τογένεία κόρα, τόξον εὖ πυχάζου. 1 “ ----“ -, “ -ἰν -ὸ -τ 18 -- 98 

Ρχοοάπμπι 6586 οθηβοὶ Ὑ ΘΠ]ΔΌοΥ. --- 79 --- 110 οχοθρίο υ. 94 αυϊηᾶθ- 

Οἷπλ 5ἰπρι δ ΟμοΥ θα 5, οοθίθγα Ὑ6] ΟΠΟσΟ ΥὙ6] μι ΟΠοΥ 5 ἐσ θαϊ ΟΟ 

Ηαδυρί. --- Υ͂. 78 -- 100 ᾳφυδίμπογἀθοῖπι ΘΒογοα 5 αἰν!αϊῦ Η ΤΑ ἢ ΓΘΠ5. --- 

Υ͂. 18 -- 180 φαϊπααΐοδ ααἱϊηΐβ Ομ α 5, οοίθσα μοι ΟΠ ΟΥἹ 5 ὑθαϊί Βδτ- 

» φ- 
[--Π 

Ἄ» , 
» 
Ὁ 

ΑὉ ΒΕΡΤῈΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 5] 

ὈΘΓΘΘΙ. --- 106 --- 110ΞΞ120 -- 124, 111 --- 119-128 --- 188 (σύ τ᾽ ὦ 

“ατοιγένεια κούρα), 188 (τόξον εὖ πυκχάζου. ἄρτεμι φίλα, ἔ ὃ ἢ) 

- 142-148 ---160 (Ἰδοὰη8 δηΐθ 148 5ἰρηϊδοαία) βἰαίαϊ ΚΊδιβθη. 

78--- 106 ααυδίτπογάθοϊπλ ΟἸΟΥΘαὐ8. οθίογα, 106 --- 11955170 --- 188, 

184 -- 142-148 ---1580, 1851 -- 1675: 188 --- 164 5Βίαϊιθη5, ΟΠΟΓῸ {τὶ- 

μαΐϊ Ῥαββοῦ. --- 78 --- 82 -Ξ- 88 -- 81 (ἑλέδεμνας πεδί᾽ ὁπλοτύπος τέ 
χρέμπτει βοά; ποτᾶται, βρέμει δ᾽... ὀροτύπου. ἐὼ ἐὼ ἐὼ ἐὼ ἐὼ ϑεοὲ 

ϑεαί. . ἀλεύσατεν, 88 --- 92:--Ξ 98 ---96 (πότερα δῆτ᾽ ἐγώ. {πότερα 

. ἀκμάζει, βρετέων δ᾽ ἔχεσϑαι τέ. . ἀγάστονοι:γ), 9Ὶ --- 99ΞΞ100 

--102 (χτύπον . . Ἄρης, τὰν γᾶν τεάν:), 108 ---106 αἵ Θροάππι, Τ6- 
Ἰΐααα αὖ ῬΑΒΒΟΝ δίδίαϊῃ οὐ {γ65 ὈΥΪΠΊἃ5 ΒΠΌΡΔ5 ΟΠΟΓΔΡΌ, δης5{Γ0- 
Ρμδ5 ἀποὶθαβ ΠΟΘΙ] ΟΠΟΥΙΟΓ πη, ΘΡΟ πὶ αἰγίβαιθ, απδγίαμη οὗ βοχίαχῃ 

ΒΙΓΟΡΒΔΙ ΠῚ ῬΔΙ ὉΠΙΎΘΥΒΟ ΟΠΟΥΟ, ααἰηΐλιμη ΟΠΟΥΔΡῸ οἱ ἀποῖθι5 ἢΠΘΠ1- 

ΘΒουοσαιη (184 ΟΠ... 186 Προ... 137 Οἤοῦ., 188 ἢθ6π)..) αἰβί σι θαϊ 

6 ΟὟ Βομποίάου. --- Β 050}} (ρα Ἐπρογὰπὶ ἀθ6 Αθβοῆ. δηΐ. γ68Ρ- 

1886) δὴ ΡΙΌΡΟΙΪ ἰουτηδῃ : Προῳδός. 1. θρεῦμαε --- ἄχη. α΄. ΤΙ. 

μεϑεῖται --- ἱππότας. β΄. 1ΠΠ. αἰϑερέα. . φανεῖσ᾽, ἃ ᾽ναυδος σαφὴς 
ἔτυμος ἄγγελος ποτᾶται. γ΄. ΤΥ͂. ἐλασιδέμνιον πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὶ 

χρίῴπτει βοάν. βρέμεε. . ὀροχτύπου. α΄. Ὗ. ἐὼ ἐὼ ἰὼ ἐὼ ἰὼ ϑεοὶ 
. ἀλεύσατε. β΄. ΥἹἱ. βοᾷ . . διώκων. γ΄. ὙΠ]. τίς ἄρα . . δαιμό- 

νων; δ΄. ΥΠ]|. ἐὼ --- μάκαρες. . ἀγάστονοι; ε΄. ΤΧ. ἀκούετ᾽... ἕξο- 
μεν; ε΄. Χ. χτύπον δέδορκα . . προδώσεις σὺ παλαέχϑων “ἄρης γᾶν 
τὰν τεάν; δ΄. ΧΙ. ἰὼ... ἔϑου. ϑίγορ!ῃ. 1. ϑεοὶ πολιοῦχοι χϑονός, 
ἔτ᾽ ἔτε πάντες εἰσίδετε παρϑένων .. χῦμα περὶ πτόλιν. . ὀρόμενον. 
ΒΓΟΡΙ. 2. ἀλλ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελές .. ἅλωσιν" ᾿Αργεῖοι γὰρ .. 
ἀρήων ὅπλων. διάδετοι δ᾽ ἔτι γενύων ἱππείων . . δορυσόοις σάγαις 
.ν λαχόντες. Απίδίι. 1. σύ τ᾽ ὦ... ἐχϑυβόλῳ Ποσειδάων μαγχανᾷ 
ἐπίέλυσιν φόβων .. δίδου. Απἰϑίν. 2. σὺ δ᾽ Ἄρης, φεῦ, Κάδμου ἐπώ- 
νυμον πόλιν... δαΐῳ στόνων' Ματωΐές τε κούρα τόξον εὖ πυχάζου. 

ς΄. ΧΗ. ἂ ἔ ἢ ἔ.. χνόαι. ζ΄. ΧΙΠΠ. Ἄρτεμε φίλα, δοριτακτος αὖ 
ϑὴρ ἐπιμαίνεται. . . ϑεός; ς΄. ΧΙΥ͂. ἢ ὃ ὃ ὃ... σακέων. ζ΄. ΧΥ͂. 
ἐκ δὲ Διόϑεν . . μάχαισι, σὺ μάκαιρ᾽ . . ἐπρρύου. ϑίτορ!ι. 8. ἐὼ 
παναλκεῖς .. ἑτεροβάγμονε στρατῷ" κχλύετε .. λιτάς. ΑπΕ δ. 8. 

ἰὼ... ἔστε μοι. Αἀαϊδ πᾶθὸ: πο ἔπογαῦ αἰ {6116 ὉΠ ΘΥΒΌ ΠῚ ΟΔΥΤΉΘΗ 
15 ααϊπάθοϊπηι ῬΘΥΒΟΐ5 ἰΐα ἀἸΒΡΟΠΘΙΘ, αὖ 51 ΠρῈ}15 Ὀΐπα ΘοΙημπηδία {]- 

Ὀυσγθηΐαγ, οχοθρίο αυϊάθηι ὨΘΘΘΙΊΟΠΘ, Οἷἱ 56Π16] ἰδηΐαπι ΓΘΟΙ ἈΠῸ 

αβϑοί. ϑ'ϑᾶ βίσορβδγαπι ἱπαϊοὶα 80 ἰοΐο γ6ὶ] αἰπηαϊο ομοσῸ οδηίδίδ- 

ΓΠΠΙ ἴῃ αυϊθυδάδηι 1Ο0οΪ8 πΟρΑΥΪ ποασὶϊΐ ἰδπαῦδπὶ 58 Βροηΐθ οἴδοστὶ 
Δ4Ὲ 
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οἵ ΔΡΟΥ ΙΒΒῚΠ6 αὐϊἀ6ΠῚ ἃ ΟΥ. 151: ργδϑίθγσθδ θοάθῃι γα]ϑὶ τη ΓΟΓΊΙΠῚ 

ἃ Υ. 111 οἱ 195 ΔΟαΌΔΟΙ 485. --- ΗΘΥΤΏΔΗΠΪ ΤΔίϊΟΠΘ ἢ βθοαΐαβ ΕἸΠΡΘΓ 

78 --- 1θοῦ ἐγοάθοίπι Ομογθα 5 (78, 81, 88, 86, 88, 91. 938. 94, 97, 98, 

100. 101. 108, ρΡοβίοα Ποὺ ογάϊπο: 78, 80, 88, 86. 88, 91, 98, 97, 

9854., 94 ---9θ6., 100, 101, 108), 100 ---110 ἀποθαβ., 111] --τ 150 {γ6- 

ἀθοίπι αὖ ΗΘΤΙΠΔΉΠΙΒ, 161 --- 164 ἀπο 8 ΟΠΟΓΘΙ 5, ἱ. 6. ΤΩ ΟΠΟΒΙΓΟΡΪ- 

Δ Ρᾶγΐθπὶ (18 --- 110) ααϊπά οὶ ΟΠ 8, δὴ {ἰβ ΟΡ οὶ (111 --- 

164) ἰοϊϊάοτιη {Ἰθαϊξ 18 αὖ τηθϑοάπμη 190 --- 124 ΘΟΥΎΡΠδοι5. υἱ{ἰ- 

ἸΏΔΠΊ 5. ΓΌΡ 8 οἱ δηΐί. παραστάται οδπηίοηϊ. --- ΒοίΠ6 ν. 78 --- 164 

Ϊη ΟΟἷο 5. ΤΌΡἢ85 οἱ δη ϑίγ. αἰβροηϊί, --- ΗἩδυΐαηρ ΒΘ] οσαπι ἰΐα 56- 

ααυϊαγ, αὖ οὰπη ΗΘΥΤΏΔΠΠΟ τηθβοάθτηῃ βίαίπδί, ἤοΟ πηοᾶο: 5{1. 1. ϑρεῦ - 
μαε φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη.  μεϑεῖταε. . ἄγγελος (9 --- 89). [ ἐμὰ δὲ 

γᾶς βοᾷ πεδέ᾽ ὁπλοκτύπας" γρέμπτεται, 1 ποτᾶται, βρέμει δ᾽ ἀμαχέ- 
του δέκαν ὕδατος ὀροτύπου. 1 δι 1501. 1. ἀὸ ἀὼ ἐώ, ϑεοὲ | ϑεαέ τ᾽ ὁρό- 

βενον χαχὸν ἀλεύσατε | στάντες ὑπὲρ τειχέων" [ ὃ λεύκασπις ὄρνυ- 

ται λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὶ πόλιν. 1 τές ἄρα ῥύσεταε; τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει: 
πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 1 ἀκμάζει βρετέων ἔχεσ- 
ϑαι: -- τί μέλλομεν; --- ἀγαστόνους. 1 5:1. 2. ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀχούετ᾽ 

"] ᾿᾿ γὼ , » , ΄ ΄ ,] Ἁ “- » ᾿ ’ » 

ἀσπίδων κτύπον; πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν, ἀμφὶ λέταν 
[ν ᾿ ( ΄ "» Φ ᾿ ; ς 

ἕξομεν; δη 5ιΓ. 2. χτύπον δέδορκα, πάταγον οὐχ ἑνὸς δορός. | τέ ῥέ- 
" ; » ἫΝ “- ἤ ΄ 

ξεις παλαΐχϑων Ἄρης; προδώσεις τὰν γᾶν τεάν; 511. 8. ἐὼ μάχαρες 
Ψἤ » ἭἍὙ)ἭἬ ὦ » ») ω ΄ "1 ΄ ». -ςὉς2}7΄᾽}΄ἤηὉοηΟὋνΆη Ἂ» » ᾿ 

εὐεῦροε, [τ ἐτε πάντες κ κε" ἰὼ  γρυσεοπήλῃηξ δαῖμον ἐπιδ᾽ ἔπιδε 

σὰν 1 πόλιν, τάν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. δἃηΐ. 8. ϑεοὶ πολέοχοι γϑονός, 
ἔδετε. . ὀρόμενον (107 --- 110). 5.1. 4. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, πᾶν τέ- 

λος ὃς χραΐνεις, 1 πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 1 Ἀργεῖοι γὰρ πόλισμα 
! Κάδμου 1 κυχλοῦνται" φόβος δ᾽ ἀρείων ὕπλων 1 διέτορεν φρένας" γε- 

νῦν ἱππείων | χινύρονται φόνον χαλινοέ. | ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες 

στρατοῦ | δορυσόοε ταγοὲ πύλαις ἑπτὰ δὴ ] προσέίστανται πάλῳ λαχόν- 
τες. τηρ804. σύ τ᾿ ὦ .. ἄναξ (120 --- 199) ἐχϑυβόλῳ μαχανᾷ, | Πο- 
σειδᾶν, φόβων ἐπέλυσιν δίδου. ἀπςδίγ. 4. σύ τ᾽ “Ἄρης, φεῦ, φεῦ, Κάδὃ- 
μου ἐπώνυμον | πόλιν φύλαξον κήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς, | Κύπρις ϑ᾽, ἅπερ 

γένους προμάτωρ, | ἄλευσον .. γενοῦ (128 ---181) στρατῷ δαΐῳ, σύ 
) " , , »» Ἧ , » ς , 

τ΄, ὦ Πατῴα || κούρα, τόξοισιν εὖ τυχάζου. 51. δ. ὄτοβον ἁρμάτων 

ἀμφὶ πόλιν κλύω, | ὦ πότνε Ἥρα" 1 ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαε! 
δοριτίναχτος αἰϑὴρ ὑπομύρεται. ] τέ πόλις ἁμῖν πάσχει; τέ γενήσε- 

ται; 1 ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός:; δηϊϑίγ. δ. ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλ- 
ξεων λιϑὰς ἔρχεται, 1 ὦ φέλ᾽ "ἀπολλον" 1 χόναβος ἐν πύλαις γαλχο- 
δέτων σαχέων 1 Διόϑεν εἴη) χραντὸν ἁγνὸν τέλος. 1] σύ τε μάχαιρ᾽ 
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ἄνασσ᾽, Ὄγκα πρόπτολις, ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. --- Ὁϊπάογί ἅπδηη 

ΒίΓΌΡμᾶπι οὖ ΔΗ ΒΕ ΓΟΡΠ), 161 --- 161 -- 168 --- 104, δαποβοῖί, οοίοτϑ 

ΓΟΒρΡΟ βίοῃθ βοΐ Θχμ θ6η5 οἵ ἱπίθι βἰ μρτ]δβ ΟΠοΥΪ Ῥϑυύβοηῃβϑ αἰβίσὶ- 

Ῥαθη5. -- Ῥτίθη οχίγθιηδπη) ΒίΓΟΡμδπὶ οὐ δη  βι1. Δ᾽ Υμδη 0115 ΠΟΙ - 

ΘΒοΥ 5. (Α 161, Β 166, ἀ 158, Β 168), οοἴογα 015. αυϊπάθοίπη ΟΠΟΓΘα- 

ιἰ8. δάϑίρπαὶ Ποο πιοᾶο: ῥγοοᾶ. 1 ζθρόμενα) ϑρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ 

ἄχη. 1 51. 1. 2 μεϑεῖται στατὸς στρατόπεδον λιπών, | ῥεῖ πολὺς ὅδε 

λεὼς πρόδρομος ἱππότας. 1 8 αἰϑερία κόνες με πεέίϑει φανεῖσ᾽, 1 ἄναυ- 

δος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 14 ἐλελιγαΐας πεδέ᾽ ὁπλόκτυπὶ ὠ- τὶ χρίμπ- 

τει βοάς" 1 ὃ ἀμαχέτου βρέμει δ᾽ ὀροτύπου δέκαν νάματος. 1 διηίἐ- 

οἷν. 1. 6 ἐὼ ἐὼ ϑεοὶ ϑεαί τῴζε χϑονὸς | τἄσδε τό γ ὀρόμενον χα- 

ἐπὶ πτόλιν. [ 8 τίς ἄρα ῥύσεται; τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει Ὶ ϑεῶν 

ἢ ϑεᾶν: 1 9 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων: | 51. Π. 10 

ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; 111 πέπλων καὶ στεφέων Ὶ 

εἰ μὴ νῦν πότ᾽ ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν; | 12 μάκαρες εὔεδροι, ἀχμάζει 

βρετέων | ἔχεσϑαι" τέ μέλλομεν ἀγάστονοι; 1 δι 5.1. Π. 18 χτύπον δέ- 

δορχα" πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 1 14 τέ ῥέξεις; προδώ- 1 σεις γᾶν 

τὰν τεάν, παλαέγϑων Ἄρης; ἰ 15 ἐὼ χρυσοπήληξ ἔπιδ᾽ ἔπιδε τάν- | δὲ 

πόλιν ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 1 5ι.. Π|. 1. 2 πολέοχοι ϑεοὶ ] χγϑονὸς 

πάντες ἴδετ᾽ ἴδετε παρϑένων || ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. Ἰ κῦμα 

περὶ πτόλιν δοχμολοφᾶν δ᾽ ἀνδρῶν | καχλάζξει πνοαῖς ᾿ἄρεος ὀρόμε- 

νον. | 5ι1. 1Υ. 8. 4 ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ Ζεῦ, παντελὲς ὦ πάτερ, | πάντως ἄρη- 

ἔον δαΐων ἅλωσιν. 1 Ἀργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου | κυκλοῦνταε φόφοις 

ἀρήων ὅπλων, ] διὰ δέ τοι γενειάδων ἱππέων | κινύρονται φόνον χάλι- 

νοί. ] 5.1. Υ. 5. 6 ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ ] δορυσσοῖς 

σάγαις πύλαις ἑπταχᾷ | προσίστανται πάλῳ λαχόντες. ἰ δι βίτ. Π1. 1. 8 

Διογενὲς σύ τ᾽ ὦ || φιλόμαχον κράτος ῥυσέπολις γενοῦ 1 Παλλάς, ὅ 

ϑ᾽ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ | ἰχϑυβόλῳ μάχᾳ καὶ σὺ Ποσειδάων | ἐπέ: 

λυσὶν φόβων ἐπέλυσιν δίδου. 1 τυ ἰβίτ. ΤΥ. 9. 10 Ἄρης, φεῦ φεῦ, Κάδ- 

μου ἐπώνυμον | πόλιν φύλαξον κήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς. 1 καὶ Κύπρις ἅτε 

γένους προμάτωρ |; ἄλευσον, σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος | γεγόναμεν" ϑεοχ- 

λύτοις σφω λιταῖς | ἀυτοῦσαι πελαζόμεσϑα. ἱ διηϊδβίτ. Υ. 11. 12 καὶ 

σύ, Μύκε ἄναξ, Μύκειος γενοῦ 1 στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀπύᾳ, | σύ τ᾽ 

ὦ Λατωέΐς, εὖ τυχάζου. | 51. ΥἹ. 18 ὃ ὃ ἢ ἔ 1 ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὲ 

πόλιν χλύω. } 14 ὦ πότνι᾽ Ἥρα, !| ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι. 

12 Ἄρτεμι φίλα, | δοριτίνακτος αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται" 1 τέ πόλις ἄμμι πάσ- 

χει; τί γενήσεται; | ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός; 1 δι ἰδίτ. ΥἹ. 16 ἔ 
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ἈΝ " ; Ἂν » ’ » ἔ ξ ξ] ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 1 11 ὦ φίλ᾽ "4πολ- 
λον, ] κόναβος ἐν πύλαις γαλχοδέτων σαχέων. | 1 ἅτε Διόϑεν 1] πολε- 
ὄχ . - Ρ ᾿ -Ὡ-ὉΣ΄Ὃ΄]ῚᾺ' ,. ζ. Υ ’ »ν ἢ Γνν ον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ ] σύ γε, μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὄγκα ὑπὲρ 

-Ὡ ον “ὧν 
: πόλεως, | ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. --- ΛΥ ΘΒΌΡ Δ] ρμαγίδθπι πιοῃοβίγορηϊ- 

μϑῶ 18 --- Τ0Οῦ ἀποθαβ ΟΠΟΥ 5 ΔΙ οΥ πα πε ιι5, 5 γορ ἢϊσᾶπ 106 --- 150 
[ογδη 5 ΠΟΘΙ ΟΣ 5. {Υἰθαὶ 115. 1] Ὁ Ὺ ς λέ τ ν θυ Π06 πιοᾶο: 4 18, 8 88 ἐλέδεμας 
1 ὦ πεδίου ὁπλότυπος ποτιχρέμπτεταε" ποτᾶται" βρέμεε .. ὀροτύπου 
σοᾷ ὑπὲρ τειχέων λεύχασπις λεὼς ὄονυται ἐπὶ πόλ ; 86 “μὰ Ηἰ ὑπρνὰμ πα σπες λεὼς ὄρνυταε ἐπὲ πόλιν διώχων" Α 86 

. - ἀλεύσατε. 91 τίς ἄρα. . ϑεᾶν;: 4 πότερα δαιμόνων: 
8.94, 4,91, Β΄100, 4 106 ἀὼ ἀὼ ϑεοὶ πολίο) ὺς [8 Η ἜΝ οὐμ Ἴ . " ἐὼ ϑεοὶ πολίοχοι χϑονὸς ἴϑ᾽ ἀϑρόοι" 
ἐόξετε .. ὄρμενον. 111 σὸ δ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ. ὦ παντελὲς πάντων ἡ ᾿ ω ᾿ ᾿ξ ε ἦ ἑ «δῶν [{᾿ . 

(χράτοςΣ, ἄρηξον . ἅλωσιν. 444 118 Ἠργεῖοε.. ὅπλων λμάξει- δὲ ᾧ Ἐν 

; 
εὐ 

ἀ}}}} ᾿ 
τοὶ γένυσιν ἑππίαις Ξ χαλινοί. 11} ἑπτὰ δ᾽... δορυσσόοις σάγαις 
πύλαις ἑβδόμαισι (γ61 ἕπτ᾽ ἐμαῖσι), ἴχτη μοβί Ἰδοιπϑη πηΐπ5 ὙΘΥΘΙΒ 
προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 41120 σύ τ᾽ ὦ... ἀναξ ἐχϑυβόλοισι 
μαχαναῖς ζϑηρεύωνΣ Ποσειδᾶν φόνων ἐπίλυσιν δίδου. Βὶ σύ - ἡκοὺς 
ἄφευκτ᾽ (γ6] ἄφυχτ᾽) ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν .. ἐναργῶς. 4 191 
χαὶ.. ἀυτοῦσαει πελαζόμεσϑα. 181 καὶ σὺ... δαΐω τ νώκος ᾿ τεναγμῶῷ 
ἀυταῖς. σύ τ᾽ ΓΝ ὦ. ὦ “ατωέΐα κόρα τόξοισιν εὖ τυχάξζου. 4184, 138 
4148. Β141 παῖ Διὸς ἐπιτέϑει πολεμόχραντον .. ἐπιώρδου ἥν. 
ἰΓΘΙΊΔ ΠῚ δαΐθηη 5. ΓΟΡΠΔΠῚ οἱ δη ϑί. ἘΠΙΎΘΥΒΟ ΟΠΟΙῸ εὐϊδαίε. ΤΕΣ, Α 
μαάπὶρ ΟΙΠηἶὰ ἴῃ ΒΕ ΓΟΡἢΔ5 οἱ δη ΤῸ Ρ 85 τϑᾶϊσὶξ ἀ6 165 γ. 88 ---- 90 
Ποσειδὰν 128, ν. 136, 141, 145, 147, ἰγΓηΒΡΟΠΘη5 100 --- 10ὅ οἱ 
110, 111 ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς ὃς νέμεις ροβὲ 146 δῶν 
πϑοθηαρ» 88 διαὶ δ᾽ Ἰσμηνοῦ πεδέ᾽ ὅπλων κτύπος ἐρρεδόροδει ται" τ 
τᾶται" βρέμει δ᾽ χκτέξ.. 108 γρυσοπήληξ ἴδ᾽ πόλωι πολέ 
χοι ἔτ᾽ ἔτε πάντες ὧδ ̓ ᾿πρ ροϑ πΣ γὰρ Ων τ φεκῃ 
λοῦμαι, 121 Κύπρις ϑ᾽ ἃ γένους εἶ προμάτωρ ἄλει , Ἢ μεν: 
σέϑεν χτὲέ.. ᾽35 σένων ἀπύας" σύ τ᾽ Εν δν τηλθσϑε κου 
Ἄρτεμι, τόξον εὖ τυχάζου φέλα, 144 ἀχρόβ ἯΝῈ ϑεήρε πὐλρασεα ι ᾿ ρόβολος, 140 γαλχοδέτων 
ὅπλων. --- ΒοΥΡ ἄπο 5. ΠΌΡΒΔΓΠ ραγία 1384 -- 142 - 148 - 160, 
Ἐν Ὁ ΎΚΕΑΥΝΘ οννθα Δθηοβοὶξ, οοίογα ἀπολελυμένα ἀποὶίς. Τάρπι 
γ5 -- 10 ψαδίϊαοῦ ζυγοῖς σΟΠοΥὶ οὐ ΘουΎΡμᾶθο δάἀβίσπαὶ ΠοΟ τηοᾶο: 1. 
ῥμδηει μόραν : . ἄγγελος. ἐλελελᾶς (γ6] ἀλαλαλᾶς)" ἰώ. ἰὼ ἰὼ 

Οὐ... χαχὸν ἀλεύσατε. --- 2. τέ γρέ ; βοὰ ὑπὲρ τειχέ 
τᾶται, βρέμει δ᾽ βιμραραῦ "" εἰ μονονοὺ τορόςαὶ ὑπ ένα 5 βρι - εδίΓ. ὁπλόχτυ- 
πος ὃ λεύχασπις εν διώκων. ἐἀώ. τίς ἄρα... ϑεᾶν; --- 1. πότερα 
θητ ἐγώ ποτιπέσω πατρῴων βρέτη δαιμόνων; --- ἃ. ἰὼ μάκαρες... 
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ἀγάστονοι; 8. ἀκούετ᾽ . . ἕξομεν, 4. χτύπον . - τεάν: -- Κορ. ὦ 

χρυσοπήληξ . . πόλιν, τάν ποτ᾽. . ἔϑου. Υ͂. 184 -- 162 δυΐοιη {1|- 

Ῥὰ5 ὁμοτὶ στοέχοις, το]ααδ ὈΠΙΥΘΥΒΟ ὁμοτο ἰτἰραῖν. -- Μϑομμηαΐ 

οἸπι 18 -- 105 φαϊπάθοϊπι ΘΒΟΓΘΟ ΙΒ ὐἰδαοθαῖ μος πιοᾶο: 1. 78, 2. 81, 

8. 88 τῆλε δ᾽ ἐμᾶς χϑονὸς ποτιχρέμπτεται πεδέ᾽ ὁπλοχτύποισιν ὁτό- 

βοις" βρέμει . . ὀροτύπου. 4. ἠὼ . . ἀλεύσατ᾽ ὦ. ὅ. ὃ λεύκασπις 

, διώκων βοᾷ. 6. ὑπὲρ τειχέων τίς ἄρα. . ϑεᾶν, 1. πότερα δῆτ᾽ 

ἐγὼ ποτιπέσω (φυγὰς πατρῷ᾽ ἢ τί δρῶ βρέτη δαιμόνων; 8. ἰὼ μά- 

καρες εὔεδροι, 9. κτύπον δέδορκα . . δορός. 10. ἀκμάζει. . ἀγάσ- 

τονοι: 11. τέ ῥέξεις . . τὰν τεάν; 12. ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον, 18. ἔπιδ᾽ 

ος ἄϑου. 14. ἀκούετ᾽ .. κτύπον; 16. πέπλων χαὶ. . ἕξομεν, Νυμῃο 

Βᾶπο ρῬαιΐθπι ἴῃ ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘΙΠΙ γρᾶϊσὶς δὸ γϑίϊοῃ 6 (αὐ ΥἹ 1 -- 

αὐϊσιογοϑίαίαβ. ὅ-- 8 ἀοχίοβίαϊαϑ., 9--12 Ἰαυγοπίαίαβ 5ἰσηϊδοδηΐ): 

στρ. 1. 9 τ  φῴ φως, οἷ οὐ σον 

(λέγεις) φοβερὰ δείν᾽ ἄχη. 1 μεϑεῖται στρατός" στρατόπεδον λιπὼν 1 

(ἐπιργρεῖ" πολὺς {δ᾽ | ὅδε λεὼς (ἐλᾷν πρόδρομος ἑππότας. 1 ἀντ. 1. 

11 αἰϑερέα κόνις με πείϑει φανεῖσ᾽ ἢ ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 

19. ἐλέδεμας {δ᾽ ἐμὲ χϑονὸς ἐμᾶς) βοά. | {πογτιχρέμπτεται πεδίέ᾽ 

ὁπλῶν κχτύποις 1 ποτανοῖς" βρέμει δ᾽ 1 ὀροτύπου δίκαν ὕδατος ἀχέ- 

του. 1 στρ. ΤΠ. 1 (ἰὼν ἐὼ ἰὼ ϑεοὶ ϑεαί τ᾽ ὄρμενον | κακὸν ἀλεύσατε. | 

9 ὃ λεύκασπις ὄρνυται ἐπὶ πτόλιν | λεὼς εὐτρεπὴς διώκων (βοᾷ). 1 8 

τές ἄρ᾽ ἐπαρχέσει ϑεῶν ἢ ϑεᾶν; 1 ὑπὲρ τειχέων τίς ἄρα ῥύσεται] 

4 ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; 1 παραστ. “ - -“ -- 

ον εἰν ἰαρθον -ὖ - νου -!} 

φῦ. των ἂν Π δ᾽ δον βρετέων ἔχεσϑαι, τί μέλ-!] 

λομεν ἀγάστονοι; Ἰ 6 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω (λιταῖς πατρῷ᾽ ἢ 

τέ δρῷ: βρέτη δαιμόνων; Ἰ Ἱ (ἰὼν μάκαρες εὔεδροι. πέπλων χαὶ στε- 

φέων | πότ᾽, εἰ μή νυν, ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν: 1 8 κτύπον δέδορκα. πά- 

ταγὸς οὐχ ἑνὸς δορός. 1 παραστ. (ἰὼν δαῖμον ὦ χρυσοπήληξ, τέ ῥέ-} 

ἕξεις: προδώσεις παλαέχϑων Ἄρης γᾶν τεάν: ] Κορυφ. {σὺ δ᾽ ἄλλ᾽ 

ἄναξν, ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν 1 {τελγὰν, (εἴν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. Ἠοϊπι- 

βοοίῃ τοΐαπι ΘΑΥΙΊΘΠ ἴῃ ΒΠΌΡΠμδ5 οὖ δη 501. γραϊρ, οἰ μοοὺ πιοᾶο: 

ϑὲγ. 1. ἐλεδανὸς φόβῳ μεγάλ᾽ ἄχη ϑροῶ. | μεϑεῖται στρατός" πρό- 

δρομος ἱππότας 1 στρατόπεδον λιπὼν ῥεῖ πολὺς ὧδε λεώς" | αἰϑερέα 

χόνις με πείϑει φανεῖσ᾽ 1] ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 1 ἐραπέδων 

ὁπλοχτύπων ἐπ᾽ ὠτί μου] βοὰ χρέμπτεται" 1 βρέμει δ᾽ ἀχετᾶν ὀρο- 

τύπων δίκαν. 1 ϑεοὶ ϑεαί τε κακὸν ἀλεύσατ᾽ ὄρμενον. Ἰ βοὰ πρόσϑε 

τειχέων" 1 ὃ λεύκασπις ὁρμᾷ λεὼς εὐτρεπισϑεὶς | ἐπὶ πτόλιν διώ- 

ν-|-“"-- 
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χων. Ἰ δηϊ 80. 1. τές ἄρα ῥύσεται; τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει | ϑεῶν ἢ ϑεᾶν: 
ἔ.. ἌΝ ᾿ Ἁ μὰ »Ὡὡῃ; ΣΧ ’ “." ϑκ ὦ - ᾽’ πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ 1 ποτιπέσω βρέτη πατρώξ ἢ τέ δρῶ: | δαίμονες εὐ- 

Νν ο 5" γῳν{ν ἡ » ἕὰ " ΄ ΄ ’ σταϑεῖς, ἀχμάξει βρετέων | ἔγεσϑαι" τέ μέλλομεν ἀγάστονοι; 1 ἀκούετ᾽ 
» ." " ὦ ; : “ ΄ ΄ ΄ 

ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; | πέπλους καὶ στέφη ἰ πότ᾽ εἰ μή νυν, 
Ι  }» " , ΄ , ξ΄ ἀμφιλέταν᾽ ἥσομεν: 1 κτύπον δέδορκα, πάταγον οὐχ ἑνὸς δορός. τ τί 

ῳ Δ “Ὡν ““} π᾿ » Ἃ Ἁ ΄ ΄ ν προδώσεις, ἰ παλαέχϑων “ἄρης, τὰν τεὰν, γρυσοπήληξ, Ἰ πόλιν 
ποτ᾽ εὐφιλήταν: Ι 5:1. 2. ϑεοὲ πολίοχοί ὃ᾽ ἱκέσιον λόχον ἰ λεύσσετε 
παρϑένων δουλοσύνας ὕπερ. 1 κῦμα περὶ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν 
χαχλάζες πνοαῖς Ἄρεος ὄρμενον. | σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ, τέλειε. παν- 
τελῶς ᾿ ἄρηξον δαΐων ἅλωσν. [ Καδμέϊον πόλισμ᾽ ἀρήων ὅπλων ἰ κυχ- 
λοῦται φόβος, 1 διά τε πωλικῶν᾽ γενείων ἐμοὶ [ χινύρονταε φόνον γα- 
λινοί. 1] ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες μέδοντες στρατοῦ | δορυσσοῖς σάγαις πό- 
λαεσιν πόλεως ἱ προσίστανται πάλῳ λαχόντες. | δηΐ. 2. σύ τ᾽ ὦ διο- 
γενὲς φιλόμαχον χράτος ἰ ῥυσέπολις γενοῦ Παλλάς, ὅ ϑ᾽ ἵππιος 1 πον- 
τομέδων ἄναξ ἐχϑροβόλῳ μάχει,  Ποσειδᾶν, φόβων ἐπέλυσιν δίδου] 
σύ τ᾿ Ἄρης ἰοὺ ἰοὺ Κάδμου πόλιν 1 φύλαξον κήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς. ] καὶ 
Κύπρις ἅ γένους προμάτωρ 1... καὶ σὺ, “ύκει᾽ ἄναξ, “ύκειος γενοῦ ] 
στρατῷ ϑαΐῳ, στόνων τ᾽ ἀϊτὶς ἰ σὺ χούρα τόξον εὐτυχάζου. Ι Νυμο 
ῬΥΙΠΊΠΙΙ ΒΙΓΟΡΒΔΓΙΠῚ ΡΔΓ ἰΐα ἰηδεϊαϊξ: 5β(γ. ᾿Ελέδεμας φόβῳ μεγάλ᾽ 
ἄχη ϑροῶ. 1 μεϑεῖται στρατός. στρατόπεδον λιπὼν 1 ῥεῖ πολὺς ὅδε 
λεὼς πρόδρομος ἱππότας. | αἰϑερέα κόνις με πείϑει φανεῖσ᾽ | ἄναυδος 
σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 1 Πέδου δὲ γᾶς ἐμᾶς ὁπλοχτύπου φόφος | πο- 
τεχρίμπτεται, βρέμει δ᾽ ἀχετᾶν 1 ὀροτύπων δέκαν. | θεοὶ ϑεαί τε κακὸν 
ἄλευσατ᾽ ὄρμενον. ἰ βοὰ πρόσϑε τειχέων: ὃ λεύκασπις ὁρμᾷ | λεὼς 
εὐτρεπισϑεὶς 1 ἐπὶ πτόλιν διώχων. 1 δηΐ. Τίς ἄρα ῥύσεται, τές ἄρ᾽ 
ἐπαρχέσε: Ιϑεῶν ἢ ϑεᾶν" πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ 1. συ ὦ. ποτιπέσω 
βρέτη, , δαίμονες εὔεδροι; ἀκμάζει βρετέων ἰ| ἔγεσϑαι, τί μέλλομεν 
ἀγάστονοες ] ἠχούετ᾽ ἢ οὐκ ἀχούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; Ι πέπλων καὶ 
στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμ- 1 φέλειταν ἕξομεν; ι Κτύπον δέδορκα- πά- 
ταγὸς οὐχ ἑνὸς δορός. | τέ ῥέξεις: προδώσεις, παλαέγϑων Ἄρης, τὰν] 
τεὰν χρυσοπήληξ | πόλιν ποτ᾽ εὐφιλήταν; | Ἰάθπη ση0 106 --8 50 
ΒΟΥ]: ϑεοὲ πολέοχοι, ἔδετε παρϑένων ἑκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ, 
118 δορυσσοῖς σάγαις πρέποντος πύλαις, 128 ἐχϑυβόλῳ κέντρῳ 17ο- 
σειδὰν. -- οι ἄθῃ ΒουρῺ ἢᾶθο ργοροηϊ: 5.7. 1. 78 --- 82 φοβέρ᾽ 
ἄχη ϑροῶ (γ8] ϑρεόμεϑ᾽ αἴν’ ἄχῃ γε] δύσϑροα δείν᾽ ἄχη) .. ἄγγε- 
λος. δη ἰβ[γ. 1. 88 --- 81 ἐλέδεμας πέδα" ποτιχρέμπτεται βοὰ ὅπλόκ- 
τύυπος᾽ προσπέτεται, βρέμει δ᾽ ὀροτύπου γίγαντος ὕδατος δίκαν. ἰὼ 
.. ἀλεύσατε. ιν. 2. βοᾷ ὑπεριάχων ὃ λεύκασπις ὄρνυται .΄. ἐπὶ 
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᾿ὕ ᾿ ’ “ ΄ »᾿ 

πόλιν διώκων. τίς ἄρα... ποτιπέσω {σεμνῶν βρέτη . . εὔξεδροι. 

εἰν. 3. 98 ---971. δηςἰ5ϑι1. 8. πέπλων .. ἕξομεν; κτύπων δέδουπε πά- 

ταγος, οὐχ ἑνὸς δορός. 511. 4. τέ ῥέξεις; . . Ἄρης τεὰν γᾶν {τάνδε 
΄ ν» . Ὁ» » 7) » ΠῚ ΄ ᾿ ᾽ » 

γρυσοπήληξ; δη 15.1. 2. δαῖμον ἐπιὸ ἔπιὸε πτόλιν τάν ποτ᾽ . . ἔϑου, 

ϑεοὶ πολίοχοί τε πάντες. ἴδετε . . λόχον λατρείας ὕπερ. κῦμα 

περὶ .. πνοαῖς, ζἰὼν "ἄρεος ὄρμενον. δηϊ,8ι". 4. σὺ δὲ Ζεῦ πάτερ 

παντελὲς παντελῶς ἄρηξον . . ἅλωσιν. 51. ὅ. (Καὸδμεΐαν πόλιν) κυκ- 

λοῦνται φόβοις ἀρήων ὅπλων. γνάϑων ἱππιᾶν .. χαλινοί. ΔΒΓ. ὅ. 

ἑπτὰ δ᾽ .. πύλαις ἕφϑ᾽ ὁμοῦ. . λαχόντες. 5.1. θ6. ἀλλὰ σὺ Διο- 

γενὲς χράτος, δαΐων ῥυσίπολις .. Π|οσειδάν. 5ἰν. 1. Ἐπίλυσιν φόνων 
ῇ Μ - - “σὰ ΔΥΣῚ σῷ ΄ ’ ᾽ 

σύ τ᾽ Ἄρης, φεῦ φεῦ. ἐπέλυσιν δίδου" Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φὺ- 

λαξόν {τ᾽ ἐμοῦ» κήδεσαέ τ᾿ ἐναργῶς. δῃίβίγ. 7. καὲ Κύπρις ἃ γέ- 

νους .. σέϑεν αἵματος γεγόναμεν" λιταῖς σὲ ϑεοκλύτοις . . πελαξό- 

μεσϑα. δμίϊϑίτ. 6. καὶ σὺ .. ἄναξ, λυκέϊος γενοῦ" στόνῳ ἀυτᾶς τ᾽ 

ὦ Πατογενὲς κόρα {τηλέβολονΣ τόξον εὐτυκάξου. 51}. 8. 184 --- 142, 

δηςβίν. 8. 1438---180. 5.1. 9. 151 -- 167. δηϊβί. 9. 167---164. Ιά 61 

ααδγύαπι οὗ ΠΟΠᾺΠῚ ΒΙΓΟΡΠΔΥΙΠῚ ΔΙ ὈΠΙΥΘΙΒΟ ΟΠΟΙΌ, {8 ΡΥΪπιδ οἵ 

οοἴαγαπι 5 ηρι 8 Ομογ 15, ααϊηΐαπι, 5θχύαπι, ΒΘΡΌΪΠΉΙΠ) ΟμοΥΪ ζυγοῖς 

δἀδίσηαι. -- Βύορμοιου 18--- 106 ααϊηάθοϊπι ΟΠΟΓΘΕΙΙΒ {ρα οἱ 

106 119-Ξ120-- 138 πος πιοᾶο εἰδοῖί: ϑεοὲ πολίοχοι γϑονὸς ἴϑ᾽ 

ἁϑρόοι.. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ πάντων παντελές, ἄρηξον .. διὰ δέ 

τοι γενῦν ζἄφατον» ἱππιᾶν . . δορυσσοῖς σάγαις πύλαις ἑβδόμαις 

ζέχαστος λόχον ἀνδροτληϑὴ, προσέστανται.. λαχόντες -Ξ σύ τ᾽ ὦ 

εν ἐχϑυβόλῳ μάχᾳ Ποσειδὰν ζδᾷωνΣ ἐπέλυσιν .. σύ τ᾽ Ἴἄρης πόλιν 

Κάδμου ἐπώνυμον (νεὶ σύ τ᾽ Ἄρης φεῦ φεῦ Καδμείαν πόλιν) . . στό- 

νων αἴτιος. σύ τ᾽ ὦ Πατογένεια κούρα, {πρὸς ἐχϑροὺς τόξον εὐ- 

τυχάζου. --- Μυΐΐ ἀδηίᾳαθρ 78 --- 06 ἀποάθοϊπι ΟΠογθαί5, 106.--- 160 

ἴξοα ἀποάοοϊπη ομογθαί5 (106, 118, 117, 120, 127, 181. 184, 180, 

1388. 148, 146, 147), ΘΟΧΙΓΟΠΙΔΠΙ 5 ΓΌΡΠδΠπὶ οὐ δηἰ5{1. ΠΟΘΙ ΟΠΟΥΒ5 

ἀτϊθαϊ,. Υ. 18 -- 106 δαΐθμι 50 ἴῃ ΒίΓΟΡ 85 οὖ δη 5 ῸΡΠ85 Γραϊρι: 

βἐ1. 1. 1 νεόχοτα ϑρέομαι... ἱππότας. 2 αἰϑερέα.. ἄγγελος. ϑηΐί. 1. 

8 γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς .. ὀροτύπου. 4 ἰὼ ἐὼ ϑεοί, ἰὼ ἰὼ ϑεαέ, εἰσίδετ᾽ 

ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε. 5.1. 11. ὅ ποτᾶται βοὰ ὑπὲρ τειχέων 

ν«ὐν--ὖ δηϊιβιν. Π. 6 ὁ λεύκασπις . . εὐπρεπῇ ἐπὶ πό- 

λιν διώκων πόδα. 5.1. ΠΠ. 1 τίς .. ϑεᾶν; διης5ίγ. ΠῚ. 8 πότερα... 

πάτρια ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 51. ΤΥ͂. 9 ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ 

ἀσπίδων κτύπον; πέπλων .. ἕξομεν; δηϊἰκίγ, ΠΥ. 10 κτύπον δέδορχα 

οὖς δορός. τί ῥέξεις, παλαίχϑων "ἄρης, προδώσεις γᾶν τὰν τεάν; 
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5|Ὁ. Υ. 11 ἀὼ μάκαρες . . ἀγάστονοι; δηιϑίγ. Υ. 12 ἰὼ δαῖμον γρυ- 

σοπήληξ, ἔπιδ᾽, ἔπιδε τάνδε πόλιν, ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 78. 

ϑρεῦμαι οἱ μεγάλα τ᾽ τοοῦ. ζνεόκοτα) ϑρέομαι Ὀϊπά. ϑρέομαι φο- 

βέρ᾽ ἄχη ΒοΙΙ6. 79. χαϑεῖται Ὀἰπά. 80. πολὺς ὧδε τθοοο. 

ὧδε πρόδρομος λαὸς ΒΌΓΠΘΥ. [Πῃ 56 Π0110 ἣ ἄνω αὐρομένη Ἠϑοὶ { τρόδρομος ς γ. [ἢ 56 Π0110 ἣ ἄνω αἐρομένῃ ἨθΙμΒοθίῃ, 

Υἱἀοαν βουϊθοπάυπι: κόνις ἣ αἰρομένη .. ἄφωνος οὖσα ἣ αὐτὴ ἐναρ- 

γὴς κτέ. 88. ἑλεδαμνὰς Βοίϊο, ἐλελιδέμνιος 1ιονπ5κὶ. ΤΙ 5080- 

1 καὶ ταῖς ὁπλαῖς Ὗ εἰ]. τῶν ἕππων τῶν ὁπλῶν ΜϑοΒη αι. Ἰπάυχὶ 

γ θὰ χαὶ τῶν ὕπλων αὖ 6Χ 8110 50}0110 1Παΐδ. 8954. ἐλασιδέμ- 

νέος, πεδιοπλόκτυπος βοὰ γρέμπτεταε, ποτᾶται, βρέμει δ᾽ ῬΑΒΒΟΥ͂, 

ἔλακεν γᾶς πεδέ᾽- ὁπλόκτυπος ὠσὶ χρέμπτεται βοά ΒυγρΕ8, ἑλέδεμας 

δὴ διὰ πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὲ γρέμπτει βοά γεὶ ἑλέδεμας πεδία δε᾿ 

ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὲὶ γρέμπτειν βοὰ ποτᾶται (οἸπιὶ ἑλεδεμνὰς βοὰ π 

πλόκτυπος ὠσὶ γρέμπτεται, ποτᾶταῦ) Ηρτπ., γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς π 

ὑπλόκτυπ᾽ ὠσὶ χρέμπτει βοὰν ποτατὰν (ν6] ποτανὰν), βρέμει δ᾽ ἘΏΡΕΓΙ, 

λεωδαμὰς πεδιοπλόκτυπός τὶ ἐγχρέῴπτεται βοὰ, ποτάττει ΕὙΔΠΟΚΘΗ, 

εἷλε δ᾽ ἐμὰς φρένας δέος" ὅπλων χτύπος ποτιχρέμπτεται" διὰ πέδον 

βοὰ ποτᾶται, βρέμει δ᾽ Ὀϊπά., ἔτε δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠσὶ 

χρέμπτει βοάν κτξ. ῬαΙογ, διαὶ δ᾽ Ἰσμηνοῦ πεδέ᾽ ὅπλων χτὲ. ΑἸΙλιά- 

πὶ, ἐμὲ δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδέ ὁπλόχτυπ᾽ οὖς ποτιχρέίμπτεται βοαῖσιν, 

βροέμει δ᾽ ΕἸ], ἐλελιγμὸς δὲ γᾶς πέδῳ ὁπλοχτύπῳ προσχρῴπτει βοά 

τ᾿ ὑπὲρ τειχέων (ὁχ 88) ποτᾶται, βρέμει δ᾽ Οοηγδάϊ, ἔα διάδρομος 

πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὶ γρίμπτει βοά ΤΟΥ ΠΒΚΙ, ἕλεν γᾶς ἐμᾶς πεδέ᾽ 

ὅπλων κτύπος, ποτιχρέμπτεται ποτᾷσσεε:, βρέμει δ᾽ απο 2. 84. 

τ᾿ ὠσὶ νοὶ] ὠσὲ τοοο. τ᾽ ἐγχρίῴπτεται βοᾷ ΒοΡ., τ᾽ ἐγχρέμαπτεται 

βοά ϑίορῃ., τ᾽ ὠσὶ χρέπτεται βοά Βτγύποκ, τ᾿ ὠσὶ βοὰ χρέμπτεται 

Θομαοίζ. ποτᾶται ροβὲ ἄγγελος 82 οὐπὶ ἘΠ ΒΟΠΘ]10 ΟἸΪπὶ ὑΓΔΏΒΡΟΠΘ- 

θαΐ, ποτανὸς 50 θ6η5, Ῥτίθη, δηΐθ βοὰ 88 ᾿ηϑο 1 ΥΥ 61}. 8. (ἀμα- 

χήτου ΒοΙίμ6). 865ᾳ. ἀὼ χὼ ϑεοὶ ἐὼ ἰὼ ϑεαὲ | εἰσέδετ᾽ ὀρόμε- 

νον χαχὸν ἀλεύσατε Ἐϊῖ50}1. ὙοΥβαβ ρμοβδύ 90 ἰγαηβροηῖ Μοίζρου. 

87544ᾳ. ὀρόμενον βίᾳ κακὸν ἀλεύσατε. “Ὑπὲρ τειχέων κτὲ. ῬΆΒΒΟΥ͂.. 

88. βίᾳ τειχέων 1ιονϊπεκὶ, ὅρα ὑπὲρ τειχέων ΕΠρΟΓ, βοᾷ ὑπερτρέ- 

χων ΒαθΘΟΠ ΘΙ ΘΓ. 88544ᾳ. βοᾷ ὑπὲρ τάφρων λευκχοπρεπὴς λεὼς 

ὄρνυται ἐπὶ πόλιν (ἀο]οῖο διώκων) Ὠϊπά., βοὰν ἔπ’ Ἀργείων . . ἐπὶ 

πόλιν διώκειν ἘΥΆΠΟΚΟΝ. βὰς ῥὑγὸ βοᾷ ΝΥ ΊαΘ. 89. λεὼς Ῥαυν. 

8954. εὐπρεπὴς τεοο., εὐτρεπὲς ΕΏρΡΟΥ. εὐτρεπῇ ἐπὶ πτόλιν διώκων 

πόδα εϊΙ. 90. πόλιν τοοο. διώχων ἀε]οὶ Βοίμο. 99. {πρό- 

τεραὺ ποτιπέσω τορυάϊαὶ Ηρτη. βρέτη {τέμια) Ὀϊπαάον. γϑονὸς 

ΑὉ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΒΕΒΌΒΚ ΤΗΕΒΑΞ. 59 

γ6] πόλεως γεὶ χϑόνια γ6] πάτρια γ6] ροίϊα5 τένων βυρρ]δθῖ ΕἸΠΡΘΓ. 

δαιμόνων ἀοϊοὶ Η1, ΑΠΓΘΠΒ. 94. ἀὸ ἀὼ Ὀϊπάοτί. [π 5080 }10 

ἐπ’ ἀγαϑῷ ὙἱἹοϊονίαβ, ἐπ’ ἀγαϑῶν ζχκαϑεδρῶν» νοπ ἄθῃ Βοιρῖι, αἱ 

ΔΙζογαπι ἱπιοσργοίδιίοποπι δὰ ἔνεδροι ρου ποῦ Ραυΐδί. 96. ἀχμὰ 

ξεῖ ΜΥακΚοῆοια. βρετέων δ᾽ Υθ00. 96. ἰπ 500]. ἑστῶσαι ῬΔΙΘΥ. 

98. πέπλων στεφέων ΒΌΓΠΕΥ. νύν Ηρττη. Ἐχ ΒΟΒΟΪΟ 50 βϑουϊρίο 

πότε στέφη ῥέψομεν . . γῆς εἰ μὴ νῦν οἴβοῖς Ιϑοϊοποπι ἀμφὲ γῆν ῥέ 

φομεν ῬΑΙΘΥ. 99. ἀμφὶ λέταν᾽ ἕσσομεν δγηϊοιβ ἘΎΔΠΟΚΘΩΙ, ἀμ- 

φιλέταν᾽ ἄξομεν ὟΥΕΙ!. 
- 

100. πάταγον τοῦθ. κτύπον δέδοικα ΑΒΙΚΘΥ͂. 10154ᾳ. τί ῥέ- 

ξεις, Ἄρης, προδώσεις παλαῖχϑον τὰν τεὰν γᾶν; ΒΌΓΠΟΥ, προδώσεις 

γαῖαν παλαέχϑον᾽ Ἄρης τὰν τεάν: ΤιΔΟμηΔ πη. τέ ῥέξεις, παλαῖχϑον 

Ἄρης; (γ61 Ἄρης παλαῖχϑον:) προδώσεις τὰν τεὰν γᾶν; ΒΙοπιῇ.. τέ 

ῥέξεις, παλαέχϑων Ἄρης, τὰν τεὰν γᾶν; Ὀἰπᾶ., τέ... προδώσεις Ἴἄρης 

παλαέχϑον᾽ αἷαν τεάν; Τιονίηϑκὶ, τί... προδώσεις γᾶν τὰν τεὰν, πα- 

λαέχϑων Ἄρης; ΝΥ Ία 6. 109. παλαῖχϑον τοοο. τὰν τεὰν γᾶν γΕ] 

τὰν γῆν τεάν ν6] τὰν σὰν γᾶν γ6] τὴν σὴν γῆν Υθ00. 109. ἐὼ οΟἸἸΤὰ 

Ὀιηαοτί. 108 54. ἀὼὸ γρυσοπήληξ ἔπιδ᾽ ἔπιδε δαῖμον πόλιν ἘΝ ΙΡΟΤ, ἐὼ 

χρυσοπήληξ, ἴϑ᾽, ἔπιδε πόλιν ῬΆΙΘΥ. 104. ἔπιδ᾽ ἔπιδε τάνδε πόλιν 

ὙΥΠ46. τὰν πόλιν γ60. πτόλιν ἨΟΌ. 10454ᾳ. ἔπειδε (56116}) πόλιν, 

τάν ποτ᾽ χκτξ. οἰΐπι Ὠϊπά. 106. ἃν εὐφελήταν ποτ᾽ ἔϑου ΒΌΓΗΘΥ. 

106. πολισσοῦχοι γ6] πολιοῦχοι τοοῦ. χϑονὸς {πρευμενεῖςν οἸτπη ΠΤ) 1η- 

ἀοτί. ἴδετε πάντες Τυατη., ἔτ᾽ ἔτε πάντες ὧδ᾽ Ὁϊπάονῖ. ϑεοὶ πολιάο- 

χοι, ἔτ᾽ ἔτε πάντες ὦ Ῥαϊογ. πάντως Ἐπροῖ. ἔτ᾽ ἔτε πάντες ἀεοἸ]οῦ, 

106--- 108-109 --110 5ἰαίποηβ οἱ 120 --- 124 ΠηΘΒΟΘΌΠῚ 5]. ΠΟΔΉ8Β, 

ΤΟΝ Π5ΚΙ. 107. ζδετ᾽) ἴδετε ΚΙάαβθΗ. 109. ἀνδρῶν δοχ- 

μολόφων ΤιονΝἰπ5κῖ. [πῃ 50Π0110 (ἐπὸ τοῦ ἐμπράκτου Ἡ ϑ΄ΘΡΠδηυΒ. 

(Ροβὺ 110 ᾿ἰογαὶ 117---119 ΒΌΓΠΘΥ). 111. σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ 

Ζεῦ, πάτερ παντελές Ηδρτπι., ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, (φεῦ φεῦ», πάτερ παντε- 

λές γε] ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ Ζεῦ, πάτερ παντελές (οἱ 12 56 1161 φεῦ) ΑΟὟ 

ΘΟΙποίᾶον, ἀὼ ἀλλὰ Ζεῦ, πάτερ παντελές ἘΉΡΘΓ. πάτερ, (πάτερ) 

παντελές οἸΐπι, ροβίοᾶ πᾶν τέλος ὃς νέμεις ὈΙπάογί. πάντως {πόλεῶ 

ΒΌΓΠΘΥ. 114. φόφος ὙΥΑΚοῆο] 4. χυκλοῦνται φόβοις ἀρείων 

ὕπλων Ἐπρογ. ἀρήων Βυΐον, ἀρείων Ὁϊπά,, απ] Ροδί ὅπλων ἀοοἘ- 

τηϊ. πὶ ΘΧΟΙ 1556 5 ΒΡΙ Ο[ΌΓ. 114. φόφος δ᾽... ὅπλων διάτορος" 1,ο- 

ΜΙΠ5ΚΙ. Αηΐο 115 ᾿Ιδουπᾶπὶ 5βἰδίαϊ ΒΌΓΠΘΥ. 115. διάδετοί 

τε ΒοΡ., διάδετοι δὲ Υ᾽οῖ. διάδετοί τε δὴ γένυος ἱππέας θΓ͵ΠΙ.; διά- 

δετοι δέ τοι γενῶν ἱππιᾶν Ὠϊπά., {κλονεῖ" διὰ δέ τοι γενύων ἔπ- 



60 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

πιᾶν Βογρκ, διάδετοι γενειάδων δ᾽ ἱππίων ἘππιροΥ, διὰ δέ μοι γενειά- 

δὼων ἱππίων εἰ]. ϑράσσεε ἰηϊίΐο γοῦϑα5 ἃ ΒἸΌΒΟΠΘΙΪΟ ἴῃ 50}0118 50}- 

ΡΙθίαμη 6586 Θομηηθιηογδί 1146. ἑππεέίων γενύων ΒύγποΥ. ἑππικῶν 

ΒΙοπηΐ. 116. φόβον τθοο. 117. ἑπτὰ δ᾽ ἁγήτορες ΕὙΆΠΟΚΘΟΗ. 
11753ᾳ. ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες στρατοῦ δορυσσόοι πρέποντες σαγαῖς 
Βομποίζ, πρέποντος στρατοῦ δορυσσῷ σάγᾳ πύλαις ἕφϑ᾽ ὁμῶς 1,ο- 

ὙΠη5Κ1. 117 .---119 ἀοϊοὶ ΒοίΠο. 118. δορυσόοις γθο0. δὸο- 

ρυσόῳ σάγᾳ Ῥὶμα. Ῥοβὶ σαγαῖς ἀοομηαπι οχοὶ 586 οθηβοὶ ὟΥῸ6Ι]. 
πύλαις ὑφέσταις Ὑ8ΙΟΚοη., πύλαις ἔπτ᾽ ἐμαῖς τορπάϊαί Βοίμο, οοπίοὶξ 
Εροι, πυλᾶν ἐξόδοις ϑομπγογαΐί, πύλαις “Εβδόμαις (Ὠἰο οἱ ἰηΐνα ΘΟΠ- 

ΡΙασῖθα5. 0018) ΚΊΘΗΙ, πύλαις ἑπταστόμοις ὙὟ 61]. Ῥοβί 119 5Ξὺρ- 

ΡΙοὲ γὰρ προπέμπονταε ταῖς ἃ ΟὟ Βομποίαθον. 1920. Διογενὲς 

σύ τ᾿ ὦ ἘΠΡΈΓΥ. 122. ἴῃ 50 }011ο ἰοτί. ἀνάσσεις {πόντου ν6] 

Ροΐα5 {τρεαίνης). 123. ἐχϑυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾷ ΚΙδιΒθη, 
ἐχϑυβόλῳ τριγλώχνε (γ6] μακελλίδε γ6] τρικέντορι) Πςοσειδάων οἸΐπη 
Ῥγίθῃ, μαχανᾷ ἐχϑυβόλῳ, Ποσειδᾶν ἜπροΥ. ἐχϑυβόλῳ μάχαν ἀπο- 
σόβει κέντρῳ ΜοΙΚΕΙ (ἀοθοθαὶ ἐχϑυβόλοις . . κέντροις), ἐχϑυβόλᾳ 
σὺ μαχανᾷ ϑηρεύων ἩἨδ(οΙηδΠη. 12854ᾳ. ἐχϑυβόλον τινάσσων 
μεγάλαν αἰχμὰν | Ποσειδὰν φόβων ἐπέλυσιν δίδου Ὑ ε]]. 124 
ἐπέλυσιν πόνων Ὀϊπᾶ. 1945.α. ἐπέλυσιν φόβου, φεῦ φεῦ, ἐπιλυ- 
σιν δίδου. Σύ τ᾽ Ἄρης Κάδμου πόλιν ἐπώνυμον .. λιταῖς ϑεοκλύτοις 

ἀλύουσαε πελαζόμεσϑα ΒεΙρκ. 195. Κάδμου ἐπώνυμον τοοο. .σύ 
τ᾿ Ἄρης πόλιν Κάδμου ἐπώνυμον Ὀϊπαονί. «ἰΐογαπὶ φεῦ ἀε]οί ΚΙδαυ- 
56η. Ἄρης φύτωρ ε!!. 19ῶ25ὅ54ᾳ. φύλαξον πόλιν ΒΙο. 196. 
Ροβὺ φύλαξον ἄθο556 αυἱϊᾶ νἱἀοίαγ Βαγποῖίο. ἐνεργῶς οἸΐπη ϑομαοίζ. 
127. Κύπρις τ᾽ ἀμοῦ γένους 1,ΔΟΒΙΏΔΠΠ. -. 1285. σέϑεν .. γε- 

γόναμεν ἀοϊοὶ ΗργνοΓάθηῃ. 129. ϑεοχλύτοισιν λιταῖς σ᾽ ἘΠΏΡΘΓ. 
τηλεκλυτοῖς οἸΐπι Ἡρίπηβοοίῃ. [πῃ 50 Π01}10 ἃς χαὲ {πόρρωθεν ϑεὸς 
1]. 181, “ύόχηος ΜΟΙ. 19154ᾳ4ᾳ. χαὲ.. ἄναξ στρατῷ 

δαΐῳ στόνων ἀϊτὰς γενοῦ: “αϑωΐς τε κούρα τόξον εὐτυκάξου οἸΐπη 

ΠΟΥ Π5 ΚΙ. 182. στρατῷ δαμέῳ οἱϊπη Ὠϊπάογί. ἀΐτας ϑίδῃ!θυ, 
ἀΐσας ϑομαοίζ, ἀστᾷ Βοϊδβομδάθ, δ᾽ ἀΐἕτας ἘΎΔΠΟΚΟη, ἀπύᾳ Ἠθηη. 
στόχων ἄταις Ἰαοοῦβ, ἀῦτᾶς στόνων αὶ ΟὟ ϑομποίαογ, (στόνων χαπ- 
παύτας οἸΐπι, ρΡοπίθ8) στόνων ἀλλύτας {(ἁμετέρᾳ πόλει ϊηά., στό- 
νων αὖ τίτας ΜϑοΒπαί. 1825.ᾳ. στόνων τ᾽ αἰτία σὺ χούρα 
τόξον εὐτυχάζου Τιονη5κὶ, στόνων ἀυτᾷ. σύ τ᾽ ὦ Πατογένεια κούρα, 
Ἄρτεμε φέλα, τόξον εὐτυχάξζου ΒοΥρκΚ. 189. “ατοιγένεια ΚΊδΔαΒοΙ. 
σύ τ᾽ ὦ Ματωὶς εὖ τυχάζου ἘπροΙ (εὖ τυχάζου Ἠδτίαπηρ ὁ]. ΗΘ5ΞΥΟΒ. 
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τυχάξεσϑαι' στοχάζεσϑαι). “σύ τ᾽ .. κούρα, Ἄρτεμι φίλα, τόξον 

εὐτυκάζου Ήροτπι., σύ τ᾽ ὦ φιλτάτα Πατογενὲς κόρα Διὸς, σὸν. τόξον 

εὐτυκάξζου Ὁϊπᾶ., σύ τ᾽ ὦ Ματωία κόρα τόξον εὐτυκάζου ἍΥΙΪΑ 6. 

ἐμπυκάξου οἸ πη ΠΙπάοτί. 184 οἱ 148. ἐὴ ἐή Ὠϊπά. 186. ὦ 

πότνι᾽ ἴϑε Διὸς παραγενοῦ δάμαρ Ὀϊπά. 1357. χνόαι ΒΙοπιβο]ά. 

138 οπιϊδὶὶ Βυσηου. ὦ φέλα "ἄρτεμε οἸΐπὶ ΒαΘΟΠΘΙΘΓ. 19854. 

οἸηϊδὶῦ ΒΙοπηΐ. 1359. ἔ 015 ΗΘΙΤη. 140. δορυτένακτος Υθ00. 

δ᾽ ομἰ εξ τοο. δοριτζακτα δ᾽ Μοίποῖθ. αἰϑὴρ ἐπισείεται Ἠρΐπι- 

Β0θί}. 149. ποῖ δὲ τὸ τέλος ΒΙοπιῖί. ϑεὸς ἐπάγει ΒΌΓΠΘΥ. ποῖ 

δὲ τέλος προβὰς ἐπάξει ϑεός;: Ὀϊπᾶ. 148 ἀο]οῖ ΒΙοιηΐ. 144. δ᾽ 

ἀοϊοὶ Βυΐί]ου. ἀχροβόλος ΑἸλιάνίσ. ἀκροβόλων ἐπάλξει Ἠοἰηβορίῃ. 

ἐπ᾿ ἄλξεων ΑΟὙὟ ϑΒομηθία ον. 144. 47. χόναβος. . σακέων" 

ἀχροβόλων δ᾽ . . Ἄπολλον ἐκ Διόϑεν ἀμφέπων σοηγταᾶι. 145. ὦ 

φίλ᾽ Ἄπολλον, ζἔλϑ᾽ ἀρωγὸς πόλεις) Ὁϊπά. 146 ἃηίθ 144 Τ0Ρο- 

ῃροὈαΐ ΒοίΠ6. Ῥοβὶ 146 Ἰαουπᾶπὶ ἱπάϊοαῦ Ὀἰηά., ουἱ προμυχϑέ 

ζει ([οτίαϑ58 ργδοροβίίο δεινὰ) {θα ὁΧ ΗΘΒΥΟΝΙ. 6]. προμυχϑέζει χαλ- 

κοδεσμῶν ὅπλων ἀντὲ τοῦ προσχωρίου, ἡπδπι 510 οοΥΥ σι: προμυχ- 

ϑίζει γαλκοδέτων σακέων: πρόσω χωρεῖ γχαλκοδέσμων ὅπλων. Ἰάοπὶ 

οἸἰπι δὲ προμυχϑέζει ροβὶ πύλαισι γε] δεινὰ προμυχϑέξει γοδὶ πύλαις 

146 ᾿ἰῃβογθθδΐ. 147. ἐχ διόϑεν ΒοΡ., ὦ Διόϑεν Ηραίῃ. ἐχ Διό- 

ϑεν {πέλοδ νοὶ {μόλοι νο] ζἐπαιτῶν Ηθτπι.. καὶ Διόϑεν (ἕν νεὶ 

(ὃνν νϑὶ καὶ {σὺν γε] καὲ {τὸν Διόϑεν γε] καὶ Διογενὲς Α ΟὟ Βομπηοῖ- 

ἄρον, ᾧ ̓ στι Διόϑεν ἘπροΙ, χαὶ Διόϑεν (ἃ) γε] ἅτε Διόϑεν Ῥτίθη, 

καὶ Διόϑεν (ὦν Τιονίπδκὶ, παῖ Διὸς (ἐνδέδου» οἸΐπι ΒαΘΟΒΘΙΘΓ, ἐχ 

Διόϑεν {μόλοις» 1, Καγδοῖ, καὶ Διόϑεν (ἐκὴ ΜΊΑ, καὶ Διόϑεν {γέ- 

νοιϑ᾽ ἁμετέρῳ στρατῷ» ὈΪϊπᾶ., καὶ Διόϑεν ζἔχγονον» Ἠφἰπιβοθίμ, 

καὶ Διόϑεν {δίδου ῬαΙθΥ. 148. (εἴη κραντὸν πολέμου τέλος 

ΠΗ Βομπἶ 0). (μέλος Ῥαμν). τέλος ἁγνὸν ἔν τε μάχαις ΒΌΓΠΘΥ. 

ἄγων τέλος ΒΙοπιί. ἐν μάχαις ροβὶ σαχκέων 146 {πϑηβροπὶΐ 5011- 

Ὀ6Πη5 σαχέων ἐν ταῖς μάχαις ΚΊδαδβθη. 14854ᾳ. ἐν μάχαις" σύ 

τε οἰϊπὶ Ηριτη. ἐν μάχαισι μάκαιρ᾽ Βοίμο, ἐν μάχαισι. σὺ μάκαιρ᾽ 

86. ἐν μάχᾳ, στᾶσα, μάκαιρ᾽. . ὑπὲρ πόλεως ὙΥΘ]]. 149. σύ 

γε Επρου. νῶν τε ῬϑΙθυ, σὺ δὲ Ἠποίζοπιδηη. ἴθγχα ἀοϊεῖ ΒΌΓΠΘΥ. 

Ὄγκα ὑπὲρ πόλεως Ηογδπη, (Ὄγκχα προπύργιος ΝΟΥΤΩΔΠΠ). ἴϑι 

μάχαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὀγκαΐα, πόλεως τοι ἄσπ ΒοΙΡ. Ὄγχα πρόπτολις 

ΠΟΠΠΘΓ, Ὄγχα ἄκρον πόλεως Βαθομο]οΡ, Ὄγκα ἐπὶ πτόλεως (γεὶ 

ἐπέπτολις) Ἡρὶπιβοοίι, Ὄγκα πρὸ πτόλεως Μοῃρο, Ὄγκχα προπόλεος 

Ηποίζοιηδηῃ. 1495ᾳ. Ὄγκα προφρόνως (τοὶ Ὀγκαία πρόφρων) 
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- 

ἑπτάπυλον πόλεως ἕδος ἐπιρρύου Τ)ὴὶπά. ῬῬοβί 1560 ἱπδουὶϊ ἢ  ἔ ἢ 

ΒΌΣΠΟΥ (1388 --- 148 ΞΞ 144 --- 160 5ἰδί 65). 164. δορύπονον Υθ00. 

1565. ἑτεροφύλῳ Ῥαυν. (ἑτεροφώνῳ μοι, ροβίθ8) ἑτεροβάγμονε γ6] 
ἑτερορήμονε οἸΐπη Ηθγπι., (ἑτερορώνῳ γε ΒΙοπιί,.), (βαρβαροφώνῳ 

σα Ηαυρέ, ἑτεροφώνῳ, οἱ γε] ἑτεροφωνοῦντε γ6] ἑτεροφωνήτῳ γε] 

ἑτεροφώνῳ τῳ ΑΟὙὟ ϑομποίαο:), ἐν ἑτεροϑρόῳ Ἠδτγίυηρ, ἑτεροϑρευ- 

μένῳ ἩἨδοϊπϑορίῃι. 1560. παιδικὰς ΘΟΌΓΘΘ. 159. λυτήριοι δ᾽ 

Βοίῃθ. 100. δέξασϑ᾽ Βυγρθ5. 1602. (μελόμενοει ἀρήξατε 

ΟΘΉΗδαρθ). δ᾽ ἀρκέσατε Βοίμο, δ᾽ ἥξετε Ηδγπι., δ᾽ ἔλθετε ΕΏΡΘΓ, 

δ᾽ ἄρξατε Τιοπίηβκὶ, δ᾽ εἴὔρξατε (οἸἐπὶ ῥύσιοι γ6] ῥύτορες) ῬΥΐθη. 

166. ἀρεστὰ Ὠϊπά., γρηστὰ Μοίπεκο. ἄρ᾽ οἴσεται (γ6] ἐπαρκέσερ 

πόλει σωτηρέαν ἨδΙΠΞοΘ ἢ. 109. ναύειν ΜϑοΒηας. Επίαμι Ῥᾶ- 

ἸΘῪ πο τοίοσε Ηθβυοι. ναύειν᾽ ἑκετεύεν. 170. εὐσοίᾳ ΑΙ ΝΔΌΟΚ. 

171. φύλῳ (φέλῳ) Ῥγὸ γένει γθθθ. τῷ γυναικείῳ φυτῷ Ἠρτπη., ποτε 

γυναικείῳ γένει Ὀϊπά., σοι γυναικείῳ γένει Ἠδγίαηρ, πώ γυναικείᾳ 

φύτλῃ ἨδομϑοΘ.ἢ. 172. οὐχ ὁμόρροϑον ϑράσος Ἠρὶϊηβοοίῃ. [Ιῃ 

ΒΟ ΠΟ] 19 ἐν ἀϑορύβοις ὙΥ εἰ], οὐκ ἀνεκτόν ἘΎΔΠΟΚΘΗ. 17454ᾳ. δια- 

δρόμους βοὰς εἶσαι ΤΟΝ ἸΠΒΚΙ. Ροβὶ 177 Ἰδοαπᾶπὶ οχρὶθί υΘγ58 

τοίγαρ προφωνῶ πᾶσιν ἡσύχως ἔχειν Ὀϊπά. (ᾳαδίϊιον ν. ΘΧΟΙ 1586 

ΘΧ 5υππθίγοα γϑίϊοπθ οο] ἰσὶῦ Ομ Π6η). ὙΘΥβαπὶ (1 ΡΟ] ὕα"η) 

τοιαῦτα .. ἔχοις δηῖΘ 110 ἰπβουὶΐ Κϑοκ. τοιαῦτα δ᾽ ἐν (οὗ οὑπὶ 

τθο. ἔχεις) ΒγαποΚ, τοιαῦτ᾽ ἂν ἐν ὙΥΘΙΙΔΠΕΥ. τοιαῦτά τοι. . ἔχω 

Του π5Κί. 178. εἰ δή τις. . ἐμῆς μὴ ἀκούσεται ἨρὶπΒΟΘΙΙ. 

179. ἴῃ 50] ο ἄχαφος Βοί!θ, γένους γὰρ ὄντος ἑνὸς 500]. ΥΘ0.; 

μηδὲν {δέκης) ἁμαρτάνειν Ἠεἰπιδορίῃ. 180. χατ᾽ αὐτοῦ φοινέα 

Ηοἰβοθῖμ. (βαλήσεται ϑίδῃ]6Υ). 181. χαὶ δημόλευστον οὔ τι 

Ηδἰπηβορίῃ. 188 --- 2927. ομογίοα οΟΥΎρμδθὸ ἰτἰθαὶϊ ΥΥ Θβίρ Δ], 

ῬΥΪΏΔΠι 50. οἱ δηΐ. οθοσο, βθουσπμᾶδπι οἱ ἰθυ πὶ »ἀθδθι85 ἀπο ῖ θῈ8 

ὁμοτίς ἰτἱθαϊὶ ΠΓΌΥ56η, 5. ΓΟΡἢἃ5 ΘΟΥΎΡΙ8ΘΟ, Δη  ΒΙΓΌΡ 5 Ραγαϑίδίδθ 

ἀαὶ Μαυΐῇ. 187. ὄττοβον ὄττοβον τροο., ὄτοβον ὄτοβον γαϊβο. 

18754ᾳ. ὄτοβον (ὀχέων εὖτέ τε γοίνικες ἔχλαγξαν Μϑομπαί. τε 

οτηϊ ας ΓΤΘΟΟ. 188. ὁλοίτροχοι τοῦ... ἑλίκτροχοε Α κι πηρ. 

1885.ᾳ. ἑλικότροχοι ἱππικῶν τ᾽ εὐτύχων πηδαλίων ξυγὰ στομέδες 

πυριβρεμέται γαλινῶν Τιονη5 κι. 189. ἱππικόν τ᾽ εὔπνοον ΒοίΠε6, 
ἱππικῶν τ᾿ αὖ χνόον ἘΠ|6. πωλικῶν ἨἩρὶπηδοοίῃ. ἀγρύπνων ϑ'6ΙᾺ]6Υ, 
ἀπύαν γεὶ ἄϊον Ῥα]ογ. 190. διαστόμεα ϑομαοίζ, δέα στόμια 180 }- 
ἸΏ8ηη, διὰ στόματα ἘΞΑΤΑΉΓΘΙΒ, δία στομίδες ὙΥ 61]. 191. πυ- 

ριβρεμετᾶν εχ δβγο. πυριβρεμέτας ὃ γαλινός" Τιμαχέδας δὲ ἤτοι 
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ὃ πυρὶ βρέμων ἢ διὰ πυρὸς βρέμοντος γεγονώς Ὁϊπά. 192. (τί 

δ᾽ οὖν γο] μοϊι5) πῶς οὖν ΒΙοχηΐ. ἄρά γ᾽ εἰς γὙθ00. 194. πον- 

τίοις ἐν κύμασι Ῥτΐοπ, ποντέῳ προσπτύγματε 1 ΘὮΓΒ, ποντίῳ χυχή- 

ματι Ν' Βομπιάϊ, ποντέῳ κλυδωνέῳ Ὑ εἰ], ποντέου πρὸς κύματος Ἠοΐπ- 

βοοϑίῃ, ποντέῳ προσκλύσματι Το μϑκὶ, ποντίοισι χύμασι ΚΙτΟμμοΙ. 

196. ϑεοῖσι πίσυνος ϑ61ΆΠ6Γ. 19654ᾳ. ϑεοῖς πίσυνος ὅτε νιφάδος 

ἀπ᾽ ὀλοᾶς (τοὶ νιφάδος ὀλεϑρίας) Ὠϊπᾶ. 1θθβαᾳᾷ. ϑεοῖς πίσυνος, 

νιράδος . . βρόμος ἦν πύλαις ΗΥΟϑΒ5.- 197. (ἅτε) νιφάδος Ηοτπι. 

λιϑάδος ΝαῦοΓ. ὀλοὰ οἸΐπι ΗΘΥΠῚ. 1975.4. ὅτ᾽ ὀλοᾶς νεράδος 

ἐν πύλαις νιφομένας βρόμος ΒΟΓΠΘΥ͂,; ὅτ᾽ ὀλοᾶς νορομένας νεράδος 

ἦν βρόμος ἐν πύλαις ΜΝ ϑομπίαι, ὃ δὲ νιφάδος ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφόμενος 

βρόμος ἐν πύλαις Ὑ εἰ]. Φ ΑΞΑ, 

900. πόλει Βοίϊε, πόλεος ΑὟ Θ]ΔΌΘΓ. 90854. εἴπερ ϑεῶν τάἀδ 

ἐστίν" ἀλλὰ καὶ ϑεοὺς αὐτοὺς ἁλούσης κτέ. Βυγρο5, εἰ γοῦν τάδ ᾽ ἔσται 

πρὸς ϑεῶν" ἀλλ᾽ οὐ .. λόγος; ἘὙΔΠΟΙΘΗ, καὶ γὰρ τάδ᾽ (οὶ τόδ᾽ 

ἔσται πρὸς ϑεῶν, ἐπεὶ ϑεοὺς | ἕδρας ἁλούσης Πἰπμάοτῖ. ἀλλ οὗ ϑεοὺς 

λόγος; Μαυτεοίιβ, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς τὰ τῆς οἸἑπὶ ΗθγΠΙ. ἀλλ᾽ οὖν 

ϑεοὺς αὐτοὺς ϑομαοί, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς πύργους 5176 τοὺς τῆς ἁλού- 

σης γῆς πόλιν λιπεῖν ἸΔΟΟΌΒ, ἀλλ᾽ αὐτίκα | ϑεοὺς τοὺς ὙΥ Θ]]ΔΌΘΓ, 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς ὅρους ὙΥΊΠΟΚΟΙπιδπη, καὶ γὰρ ϑεοὺς αὐτοὺς Ἠδγίυηῃρ, 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς ναοὺς ΕΎΘΥ, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς Τροίας . . ἐκλιπεῖν Ῥυίθῃ, 

τοὺς γὰρ ϑεοὺς ναοὺς Μυῇΐ, ἰοτί. οὕσπερ νεὼς αὐτοὺς. 906. ἐμὴν 

ΓΘ0Ο- 906. (εἰσίδοιμε ΒΥΜΠΟΙ). 90754ᾳ. καὶ στρατοῦ δαπτο- 

μέναν πυρὲ δαΐου (δαϊοῦντος) ῬΥΊΘΗ. ἀστοδρομουμέναν .. στρατὸν 

τυφόμενον οἰ ΠΕΚΚ6, ἀστυκρατουμέναν . . σταϑμὸν τυφόμενον ἨΗοΐπι- 

8506 ἢ. 908. πυρὶ δαΐῳ πᾶν (εἰ 216 ἀνορϑοῖγ ἘΠΡΟΓ. δᾷάῳ ΒυΓΠΘΥ. 

910. εὐταξίας Ῥαϊδογ. [ἢ 50Π0110 τινὲς . . πράσσειν βϑοϊααιὶ ΟΡογαῖοΚ, 

τινὲς δὲ ἀντὶ τούτου εὖ πράσσειν οοπϊοῖξ Ἠθἰπιδοθίἢ. 210 5ᾳ. εὐ- 

πραξίας γάρ ἐστιν ἣ πειϑαρχία μήτηρ γυνὴ σωπηρός ΜΙ ϑομπιαι. 921]. 

γονῆς σωτῆρος Ήρττι., τύχης σωτῆρος ΒΙ͂ΒΟΒ] οἱ ΟἹ πὶ Ε ΑΤΑΒΓΘΙΒ, 

γονῆς σώτειρά ὃ᾽ Ἠαγίυῃρ, γαληνοτηρὸς Δποηγτηιβ (Η.), Διὸς ϑέ- 

λοντος Τιονίπβκὶ, μόνης σωτῆρος ΟΡΘΓΟΙΟΚ, ὀνησίδωρος Ἠρἱπιδορίῃ. 

γύναι: σωτῆρος ὧδ᾽ ἍΜ ΕΙΟΚΟΓ, κυβερνητῆρος ὧδ᾽ ΜΟΙ. 212. 

ἔστι ϑεοῖς δέ γ᾽ ΒΙοχηΐ. 913. τ ἂν ΑΟὙὟ ϑεομποίάογ. ἀμάχα- 

νον ΒΙοιηῖ. χαχοῖς τὸν παναμάχανον ΜΟΙ. 219 54ᾳ. χἄστιν 

ὅτ᾽ ἐν κακοῖς καὶ τὸν ἀμαχανοῦντ᾽ ἐχ χαλεπᾶς δύας ὑπέρ ΣΥΝ 

νεφελᾶν ἀρεῖ ἩθἱμΒΟΘΙΒ. 914. ἐκ γαλεπᾶς ΑἸά., παγχαλεπᾶς 

ΟἸἰπι ϑομαθίζ. 215. χρημνάμενον νέφος ΒΌΓΠΘΥ. σαοῖ ἨΘΙΠῚ., 
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φέρει Τὐπᾶδα, ἀνορϑοῖ οἱἶτη Ῥυΐθη, ὀϑρεῖ 1, ΚΆγβου, ὅὁδοῖ ΟὈΘΡΙΟΚ. 
216. τόδ᾽ ΒΙοπιΐ. 2919. διαὶ ϑεῶν πόλιν τε ἤργη. διαὶ ϑεὸν 
ΜοΙπΘΚΟ. 2920. δυσμενέων τ᾽ εἰ]. ἀποστέγοι ΒΙοπηΐ. 222. 
τιμᾶν σϑένος ΟὈοΥαϊΟΚ. [ἢ 50 Π0] 10 ὑμᾶς ποιούσας ῬΑΙΘΥ. 994. 

ἔχῃλος ΥΘ00. 225. ποτάνιον χλύουσά γε πάταγον ἅμα Ἠρδί!» 
πρόσφατον κλύουσ᾽ ὕτοβον ἀρτίως (γ6] ὄτοβον ἅμα φόβῳ οἱ ἴῃ ν. 
ΡῬτοχίπιο ταρβοσύνῳ ποδί) ΒγΆΠΟΙΚ, ποταένεον κλύουσα πάταγον μέγαν 
γ6] ποταένεον κλύουσ᾽ ἄμμιγα πάταγον ἅμα 61 416Γ, ποτανὸν κλύουσά 
γε πάταγον ἅμα ἨἩΎοβ5. κλύουσα πάταγον ποταίνεον ἅμα ΒΙοηη.; 
ποτανῶν (γ6] ποταινῶν) κλύουσα πατάγων ἅμα Βοίϊιο. ποταένεον κλύ- 
ουσα πάταγον ἄμαχον ΤΟΌΘΟΚ, ποταένεον ἅμα κλύουσα πάταγον νοὶ 

πάταγον ἄμμιγα κλύουσα ποταένεον ΤιΔΟΒΙήΔη, πτοαλέων κλύουσα πά- 

ταγον ἅμ᾽ ἐνεὰ Τλπᾶδιυ, πάταγον ἄμμιγα κλύουσα ποταένεον Ἠδγίυηῃνσ, 
τότ᾽ ἄνιον κλύοησ᾽ ἀνάμιγα πάταγον, ροβῖθα διάδρομον κλύουσα χτέ. 

ΠΟΥ Π5ΚΙ, ποταινὸν κλύουσα πάταγον ϑάμα 1 Η Βομμηηαί, ποτίρατον 

χλύουσα πάταγον ἀναμέξ Ἠροϊτηδοορί!, ποτανὸν κλύουσ᾽ ἀνάμιγα πά- 

ταγον ΟὈΘΓαΪΟΚ. πάταγον ἄμιγα (γοὶ] ἄμιγδα νο}] ἁμαρτᾷ) ΟΑΟὟ 

ΘΟΒ ΘΙ ΟΥ. 220. ἐς σχυπᾶν τοῦ... ἐς σχοπίαν τθοο. τάνδε ποτὶ 

σχοπάν Ἠρτ., τάνδ᾽ ἐς ἄχραν σχοπάν Ῥτίθηῃ, τᾶνδ᾽ ἐς ἀχροσχοπᾶν 

Ηεἰπηβορθίῃ, τάνδ᾽ ἐς ἄχραν, ϑεῶν ἋὟ 61}. 22θ054ᾳ. τάνδ᾽ ἐς ἄχραν, 
πολυτέμιον ἕδος ΜΝ ΘΒΘΙΘΥ. 228. ϑανόντας Ἠρἰ ΠΟΘ}. 229. ἀν- 
τιάξετε Τιον 5 Κὶ. Τη 50 Π0}10 ζᾶμαν τῷ ϑρηνεῖν ῬΑΙΘΥ. 290. τού- 

τοις Ἠαγίπηρ, χοινῷ 7 ε]]. βόσχεται βοσχήματι Ἠροϊπηϑοοίῃ. φόβῳ 

ΑΙὰ., "ἱερὸ φορβῷ ὶ. 6. φορβῆ« Ἰδοοῦβ. νόμῳ 5ο0μο!ἰαβία Ἰθρβ86 υἱ- 
ἀοίαγ Ῥαϊοῖο. 291.-- 49, ΟΠΟΥΪΟΔΒ ραγίθϑ 51} 011}}8 ΟΠΟΥ ΘΕ 5. {7]- 

θυὶϊ! ὌΓΟΥΒΘΗ. 298. δῆϑεν τοοο. πόλισμ᾽ ἀτηϑέν Βοί!ε, πόλισμα 

γήπεδ᾽ Ἠαδγίυηρ. νέρϑεν ΑΝΔΟΚ. δαΐων χυκλουμένων ΤιΟΥΙΠΒΕΙ. 

χυχκλούμενον γθ0. 295. ἀραγμὸς ἐν ΒτθπΟΚ. 297. ϑεῶν 

ξυντέλεια οὶ, ὦ Ζεῦ τέλειε ΜοΐποΚΘ. 299. ϑεοὶ πατρῷοι 

Ἡδοὶπβορίῃ. 240. χἀμὲ χαὶ σὲ καὶ πόλιν Υθ00. αὑτὴν σὺ δουλοῖς 

Βυΐῖογ, σαυτὴν σὺ δουλοῖς Βαγρο5, αὐτήν σε δουλοῖς ῬαΙϊοΥ. αὐτὴ σὲ 
δουλοῖς κἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν ΒΙοπιΐ. 241. 45 510: 241. 244. 

245. 242. 248 αἰδροηὶϊΐ ῬΥΊΘη. 248. ἀνδρες τοοο. ἣν ἁλῷ 

ῬοΥβοη, ὧν γ᾽ ἁλῷ ΟὐοοΠ6η. 944. πόλιν στένεις ῬαΌΝ, πολυστο- 

μεῖς ΒΙοιηΐ. 246. ἂν δοίης ἨρὶΒοΘ ἢ. 2947. οἴσομαε τθ0. 

οἱ Ῥδυν. 950. ἰπ 50ῃ 0} 10 δυσφήμως 5010]. ΤΘΟ. 251. οὖσ᾽ 

αἰαγμάτων Μ ϑοΒηἱα. 952. τὰ πόρσω γεὶ τὰ μάσσω ἨρὶτηΒορίῃ. 

9354. ἱρὸν Ὠϊπά. 256. πολεμίων τοῦ. (λύσιν τε πολεμίων φόβου 
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γ6] ϑάρσος φίλοισι, πολεμέου λύσιν φόβου τορυδη5) δεινὸν φρέλοις 

λύουσα πολέμιον φόβον Ἠεἰπιβοοῖ!. φρέλοις φύουσα γΥγακοῆοϊά. φέ 

λοις διδοῦσα. πολεμέοις φόβον Τ,ΟΥΠΒΚΙ. 95θ5ᾳᾳ. (ϑάρσος φέ 

λους λύσουσι πολεμέων φόβων οἸίπι, ροβίθ8) ϑάρσος φέλοις αὔουσα 

ες φόβον" λέγω δὲ .. πολισσούχοις ἐγὼ . . Δίρκης τ᾽ ἐπόπταις τοῖς 

τ᾿ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ϑεοῖς ΜϑοΒπΙΙαΙ. Ῥοβί 9568 ἀοίοοίπιμη αὐϊηαᾳθ 

γουβαθπτῃ ἱπάϊοαὶ ἀ6]ο 5 νυ. 269 -- 68 οἱ 2606 ὨΙΠΘΟΥΪ. 259. δΔῷ- 

κης τε πηγῆς (πηγῆς τθ00.) τοῖς τ᾿ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω ἩἨφϊπΙΒορίῃ, 

ναρᾶς τε Δῴρκης (Α650}.. ἔγαρτη. 888 Ν.) ἠδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω Ὗ 61]. 

τούς τ᾽ ἀπ’ Ἰσμηνοῦ Ῥαυν, τοῖς τ᾽ ἀπ᾿ Ἰσμηνοῦ ΜΥΔΚΘΒΕΙΑ, ὅδατέ 

τ᾿ Ἰσμηνοῦ 666], ὕδασέ τ᾽ ᾿Ισμηνοῦ 1, Ὀἰϊπάοτῇ, ὅδατά τ᾽ Ἰσμηνοῦ 

Υ Ὀἰπάοτῖ, οὔϑατ᾽ Ἰσμηνοῦ Τιον η5κὶ, χὔδατ᾽ Ἰσμηνοῦ ΚΙΤΟΒΠοΙ͂, 

Ἰσμηνοῦ πόρου ῬΑΙΘΥ. 96154. αἱμάσσοντά ϑ᾽. . ταυροκτονοῦντά 

δ᾽ οἷσιν ΜΥ ΔΙΚοίοΙά. 261--- 66. λάφυρα δάων δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς 

δόμοις στέφω πρὸ ναῶν, πολεμίων ἐσθϑήματα. τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου κτέ. 

(οδίουῖβ 46] 8) οἱΐπι Ὀὶπά., μήλοισιν. . ϑεῶν καὶ βουϑυτοῦντας .. 

πεύχομαι ϑήσειν πρόναα πολεμίων ἐσϑήματα λάφυρα δάων δου- 

ρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. τοιαῦτ᾽ κτξ. (γ. 266 ἀ6]6[0) ΕΏΡΌΥ, μήλοι- 

σιν αἵμάσσων τόϑ᾽ ἑστίας ϑεῶν | ϑήσειν τροπαῖα δαΐων (ϑήσειν ϑα- 

νόντων δαΐων ΟἸἘΒΙΡΡΘΟΚ) ἐσϑήματα, στέφων λάφυρα δουρέπηχϑ᾽ 

ἁγνοῖς δόμοις. 1 τοιαῦτα (τἀμὰ προσδέχοινϑ᾽ ὁρκώματα. σὺ δ᾽ οὖν» 

ἐπεύγου κτέξ. Β1ἴ50}}}, μήλοισιν .. ϑεῶν, ταυροχτονοῦντας ϑύεσιν ὧδ᾽ 

ἐπεύχομαι ϑήσειν: τροπαῖα πολεμέων δ᾽ ἐσθδήμασι τέφω πρὸ ναῶν 

δουρίπληχϑ᾽ . . δόμοις. τοιαῦτ᾽ χτξ. ΤΟΝ Π5ΙΩ, στέφω τροπαῖα πο- 

λεμέων ἐσθήματα. λάφυρα δαίων δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. τοιαῦτ᾽ 

χκτέ. (γ. 261 --- 8. ἀο]οἰ8) Βουημαγαν, μήλοισιν αἵμάσσων ἐφεστίους 

μυχούς, 1 ταυροκτονῶν τε δαΐων ἐσϑήματα | οἴσω λάφυρα δουρέληφϑ᾽ 

ἁγνοῖς δόμοις. [ τοιαῦτα δρᾶν ϑεοῖσιν ὧδ᾽ ἐπεύχομαι. σὺ δὲ πρό- 

σειπε μὴ φιλοστονοῦσά νιν Ἠεἰπιδοοίι, μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστέας 

λεὼν 1 ϑύσειν τροπαῖα, δαΐων δ᾽ ἐσϑήματα 1] λάφυρα ϑήσειν δουρέ 

ληφϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 1 στέφος πρόναον' ὧδ᾽ ἐπεύχομαι ϑεοῖς. 1 τοι- 

αἷσδ᾽ ἐπ’ εὐχαῖς μὴ φιλοστόνως ϑρόει οἰ], μήλοισιν αἱμάσσοντας 

ἑστίας ϑεῶν στέφειν τρόπαια πολεμέων ἐσϑήμασι, νογδῖθυ. 266 -- 8 

ρμοβὶ 266 ἰταπβροβίίῖβ, Ῥδ]Θυ, μήλοισιν αἱμάσσοντά μ᾽ ἑστίας ϑεῶν 

ϑήσειν τρόπαια δουρέπληχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις κτέ. ἘΠ᾿ ΘΙΘ ΤΟΙ, μήλοι- 

σιν .. ϑεῶν | ϑήσειν λάφυρα, δαΐων δ᾽ ἐσϑήματα 1 στέφω πρὸ ναῶν 

δουρέπληχϑ᾽ κτξ. οἸΐπι Ὑ., μήλοισιν. . ϑύσω τροπαῖα, δαΐων δ᾽ 

ἐσϑήματα στέφω λάφυρα δουρέληφϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις" σὺ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεύ- 

ΑεϑοῖγνΙυ 5 εἀ. ΝΥ εοκΙεῖπ. Αρρεπάϊχ. θ 
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χου χτὲ. 8 Τουβεὶ. 962. ταυροχτονοῦντας πᾶσιν, υἱδὶ Ροΐϊι8 261 

ἀριοπάυβ 5ἰέ, ΒΙοπιί. ταυροκτονοῦντάς ϑ᾽ οἷσιν ὧδ᾽ Βοίμε, ταυροκ- 

τονοῦντάς ϑ᾽ ἡμᾶς ὧδ᾽ Μαγίυῃρ, ταυροχτονοῦντάς τε σφιν ὧδ᾽ 

Ῥγίθῃ. 963 ἀοϊοὶ Βοίμθ. στέφειν πρὸ ναῶν πολεμέων ἐσϑή- 

ματα (ἀεο]οῖο γ. 266) ΒΙοπιΐ. 968 -- θ6ὅ. ϑήσειν τρόπαια, δαΐων 

δ᾽ ἐσϑήματα | στέφψω πρὸ ναῶν δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις Πργτη., 

ϑήσειν τρόπαια, δαΐων δ᾽ ἐσϑήμασι στέφω προνάων δουρέπηχϑ᾽ ἁγ- 

νοὺς δόμους ΚρΟΚ. 204. δήων ΒΙοπιί. δουρέληφϑ᾽ ῬΟΥΒΟΗ. 

δουρέπληχϑ᾽ ἁγνοῖς νομοῖς ἸμΟΥἸΏΒ5ΚΙ. 9045. δαΐων δ᾽ ἐσϑή- 

μασι στέφω προνάων δοῦρα πήχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις ΜΝ ΘΒΘΙΘΓ. 2θὅ. 

στήσειν, υἱδὶ ροβὶ ϑήσειν τροπαῖα 268 Ἰδοιπᾶ βίδα ποηᾶδ 5, ΕὙΔΠΟΚΘΗ; 

στέφειν Ἠατίπηρ. προνάων πολεμίων ἐσϑήματα ΒοίΠ6. 2606. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐπεύχου Μ΄ ϑομμηϊαί. 967. (κἀκόροις, νῬοβίθ8) κά- 

γρύπνοις ἨβθἰπηΒοθ (ἢ. 268. ἐχφύγῃς ϑἴδῃϊον (μὴ ᾿χφύγῃς Α'- 

Γ650})). 269. δ᾽ ἐπάρχους Οδπίογ, μὲν ἀνδρας ὙΔΙΟΚΘΗ.: δέ 

γ᾽ ἄνδρας Δποηγπῖιβ (ἰπ πηᾶτρ. 414.) οἱ Βυτίοῃ, δ’ ἔτ᾽ ἀνδρας 

Ηδτίαῃρ, δὲ φῶτας τορυαϊαὶ Ηρ βοθίμ, οοηϊοὶς Μ ΒοΒμαΐ. 9271. 

ἑπταπύργους ἨϑοἰπΒοΘί ἢ. 972. ἀγγέλου τρ00., γρ. ἀγγέλων Υθ0. 

Βομο αϑίαπη συχνοὺς 1Θρῖδ56. δι γαῖαν ἘΎΔΠΟΚΘΗ. 279. ἴογί. 

λόγων. 974 54ᾳ. ΠοΙΠΙΟΒΟΥ 5. ΔΙ ΘΥ πϑη 008 (Α 214, Β 282, Α 288. 

Β291, Α.299, Β80δ, 4.808, Β 818, Α817, Β 820, Α 825, Β 829, 

Α.382, Β 885, Α.8388, Β844, Α 847, Β 8680) δαβισιαὶ ὙΥ Θβίρ δὶ. 

ΘΙΤΌΡΙα5 οἱ δηϊβί. διζθυ μη 0118 ΠΟΙ ΟΠΟΥ 5 ἱραϊ ΟὈΘΓΙΟΚ. 

915. χραδίέας οἸΐπι Ηργηι., κάρξας Ὀϊπά. Φ7554ᾳ. δὲ Ληρὸς .. 

ταρβεῖν ΤιΟΥ]ΠΒΚΕΙ. 2710. ταρβῶ τθο. 9278. δράκοντά γ᾽ 

Ηρα. ὥσπερ τέχνων ΒΟ. Φ78544. ὑπερδέδοιχ᾽ οἷά τις τέκχ- 

νων λεχαίων δράκοντος δυσευνάτορος Μϑομπιαϊ, 219. ἴῃ ΒΟΠΟ]1Ὸ 

οἷον τὸν . . μένοντ . δυνάμενον ἨθΙΤη. 2795. λεχέσσιν 

Η ΥΟοβ5. 280. δυσευνάτορα ϑομαθίζ. 28054ᾳ. δυσευνάτορ᾽ 

ἄταν τροφὸς ΤιΔΟΒΏΔΠΗ. 281. (πάντρυφος οἸΐπη ϑ Δ η16Υ). 282. 

πύργοις Ἠατγίθηῃρ. 288. πανδημὶ ΑΙᾶ. πανδαμὲ πανομελὶ ΒΙοπηΐ. 

284 ἀεϊοὶ Ἠδυίθηρ. 286. πολῖται Β.ΘΟΠΘΙΘΥ. 288. παντα- 

χῶς, Διογενεῖς Ῥτΐῖθη. 4Διεόγνατοι σαηαυρὶ, δῖος Ἠδγίαῃρ. 289. 

ὦ ϑεοὶ τοοο. ϑεοί ἀοϊοὶ ΟΟὙΝ Βομποίαθσ. χαὲὶ στρατὸν ἀεἸοί 

Ῥδ]ου. 290. ῥύεσϑαι ῬαΙΘΥ. 292. (ἐχϑίστοις Ῥαανι, τοῖσδ᾽ 

ἐχϑροῖς ἨθΑ[)., (δηΐοις Βαι]6γ), (δαΐοις ΗΥο55), ἐχτόποις ῬΥΊΘΗ, 

ἐχϑέμοις Κυϊδαϊα, ἀντέοες (ᾳφαοὰ τοραάϊαγῦ ῬΥ͵ΪΘΠ) Ηρ βορίῃ, ἀλλό- 

ϑροις ΝὟ εἰ], ἐνστάταις ΟὈΘΓΟΙΟΚ, ἐλλέροις Μ'ϑοΒιηαΐ. 993. ἐξα- 
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φέντες ἨΘΙΠ. 996. ἰῃ 5600]. ἔοτί. τῆς ὑγρασίας δεσπότης. 

299. πρὸς ταῦτ᾽ οἸΐπὶ δγη. (ἀὼ ΒΙΆΠΟΚ). 

80154. πύργων ῥίψοπλον ἄταν Ἠδυίυηῃρ. 8902. (ἄταν γε] 

Ροίι5) κάκαν, ῥίψοπλον Ηρτπι.. νόσον (γ6] νοῦσον) ῥίφψοπλον Ὦϊπα., 

αἰγμὰν ῥίψοπλον ἘΞΑΤΑΒΓοΠ5, Ἔριν, ῥέφοπλον ΕΎΔΒΟΚΘΙ, κοινὰν ῥέΞ 

φοπλὸν οἸΐπι Ηοἰπηβοθίμ, αὐτορίψοπλον (Υ8] αὐτορρίέψοπλον) 50Πο]αδίδ 

Ἰερίββα υἱάθίαν Ῥαϊοῖο, κάρτα ῥέψοπλον ΜϑοΟμμαί, φύξαν ῥέίέφψοπλον 

ΟΡ ΙΟΚ. 908. ἄρασϑε ΝΑΡΕΥ. 3904. τοῖσι ΒΙοπ. 9850454. 

τοῖς δὲ πολέταις πόλεως γένεσϑε ῥυτῆρες ΟἸϊπὶ ἩθΙΊΗ. 9085. πό- 

λεος Ὕ ἨϊΓβΟ Ιου. τῆς πόλεως (ἔπιτεΣ ῥυτῆρες Ἡ Υ0ο85. χαὶ 

πόλεώς {τ᾽ ἔστε ῥυτῆρες ΤιΔοϊμπιδηπ, καὶ ῥυτῆρες πόλεως Βοίμ6. 

ῥυτῆρες {γένεσϑ᾽) Βυγπον, ἐρυτῆρες ΟΟΠΗδυρί, ῥύτορες (ἔλϑετ᾽) 

Πιηᾶ. 806. Ιμδουπᾶπι ροβὺ εὔεδροι ἱπάϊοαν! Ηθγπι.. πρεπτοῖ 

ΒιρρΙοὶ Ῥυίθῃ, στρατοῦ 1,ΟΥΪηΒΚΙ. τε ἀο]οὺ ῬΑΙΘΥ. στάϑητ᾽ (εὐ- 

πιϑεῖς) ἨδθΙπηβοϑί!.. 808. πόλιν ὄμμ᾽ ὠγυγίαν Ἡ ΥΟοΒ5. 909. 

ἌἌϊδι τθο. 311. πεδόϑεν (οἸ]ἰπὶ κατάκρας) ἨδὶμΒοΘίἢ. 914. 

ὃ ὃ μῖο οἱ 826 ἀο]οῖ Ἠαγίπηρ. 815. πλοχάμῳ Ῥαυν. 0 50}0118ἃ 

ἑἱππηδὸν .. πλοκάμων. -- ἱππηδόν: μετὰ ἀνάγκης κτέ. ἀἰδοθγηῖ ΡῬὰ- 

Ιγ. 817. γοᾷ Ῥαυν. δὲ καὶ κενουμένα (θὲ 829 καπνῷ δὲ) ΗθΙτη. 

31754ᾳ. πόλις λαΐδος, ὀλλυμένα, μιξόϑροος Βομαρίζ. 918. ὀλομέ- 

νας ΒΙοηηΐ. 819. βαρείας τις. . προταρβῶν Ἠρογδηη. προταρ- 

βεῖ ϑομαοίζ. 890. (δ᾽ ἀρτινύμφοις γ6]}) γάρ τι κόραις δομαθί, 

ἀρτιτρόφοις ΘΟ] ΠΘ ΘΓ, γάρ τι ῥοπαῖς ΒΘΒ5Ι6Γ, ἀρτικρότοις Μοΐηθκο, 

ὠμοδρόποις ἀρτιτρόπων γο6] ἀρτιτρόπων ὠμοδρόποις ἘΪΆΒΟΗΙ, ἀρτιδρό- 

πων ὠμοδρόποις ῬγΥΐθῃ, ἀρτιδρόποις ὠμοδρόπως ἸιΟΝΙΗΒΚΙ, ὠμοδρό- 

ποις ἀρτιδρόπων Ἐὶ Πἰοἰτίοι. ὠμοδρόπον ὙὟ εἰ]. Ιῃ 501}0110 τραπεέ- 

σας ζἀπὸν τῆς οἵ πιοχ ὠμοδρόπων: τῶν .. ἥβην. -- πρὸ . . γάμων 

ῬδΙου. 8204. χλαυτὸν δ᾽. ἀμφὶ τόπους ὠμοφρόνων δοχέμων 

προπάροιϑεν κτὲ. Ἠατίαηρ, χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις ὠμοτρόπων προ- 

πάροιϑεν διαμεῖψαι ΝΜ Βομμηηϊαί, κλαυτὸν δ᾽ ἀστυδρόμοις ὠμόδροπον 

γονέων προπάροιϑεν κτὲ. ἨοΥ οΓάθη. 390544ᾳ. χλαυτὸν δ᾽ ἀρ- 

τιτρόποις ὠμοδρόπους . . δουλεέας στυγερὰν ὁδόν Ἡοϊμϑορίῃ. 991. 

νομέων ΑἸ. 392. ὃμωΐδων ΟὈογάϊοκΚ. κλημάτων τρυγε- 

ρὰν δρόσον οἸΐτπη . στυγερῶν Μβοίπβθῖθ. 8399. τί γάρ, φϑῴε- 

νόν τοι ΒΙοπιῖ. τέ γάρ; φϑέμενον τὸν πρὸ λέγω Βυγραγᾷ. πρὸ λέγω 

ΗΘ] Ζ]]1η. 8305. εὖτ᾽ ἂν πόλις ΒτηυμποΟΚ. 896. δυστυχῆ γε 

Βγαποῖ. πάσχει (160. 61) ϑομαθίζ. 3528. τὰ δὲ καὶ πυρφορε 

Τρ. φονεύει ϑ᾽, ὃ δὲ πυρφορεῖ Βυγρατ. πῦρ φορεῖ ἘΏΡΘΙ, πυρ- 
δῈ 
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πολεῖ γε] τύφεται Ἠοϊπιβοοίι, πῦρ ῥοφεῖ ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 990. μαινό- 

μενος ἐπιπνεῖ ΒΙοιηῦ. δὲ πιτνεῖ Υθ00. 3399, ἀνὰ στεινὰ ΧὟ οεἱἷ!. 

πρὸ τέ τοοο., πρότε δ᾽ ἨθγΤ. 3395. ἀν᾽ ἀστούς, προτὶ δ᾽ ὃρ- 

κάνα πυργῶτις {κορυστᾶν) ΟΡογάϊοκ. ποτὲ δὲ πτόλισμ᾽ Ῥαὰῦν. πυ- 

ρῶτις Ῥαυν, πυρώδης Ἡ7ο55. προτέ ϑ᾽ δρκάνᾳ πυργωτᾷ ἘΊΌ5ΟΗΙ, 

προτί ϑ᾽ δρκάναν πυργῶτιν Ἠεἰπιβοοί!, ποτὲ πτόλιν δ᾽ δρκάνα πανα- 

γρῶστις ὙΥΕΙΙ. 334. ἀνὴρ ζὑπὸν δορὶ Βο"., ἀνὴρ ζὑπὸν δόρει 

Βοίμο, ἀνὴρ, ὑπὸ {δὲν δορὲ ΟΟ Ηδυρί, ἀνὴρ δόρει ῬΑΒΒΟΥ͂ οὐ ἘΠ Έ50Η], 

ἀνὴρ (ἀμφὶ δορὲ ργηι., ἀνὴρ (ὧρν ἄορι ἃ ΟὟ Βομποίάον, ἀνήρ τε 

(οἸ [πὶ σὸν γ6] ἐν) δορὶ Ῥτίοι, ἀνὴρ {περὶ δορὶ Μείποκο, {κατ 

ἀνὴρ 1 Καγϑον, ἀνὴρ ζστὰςν δορὶ Πιπάοτγί. ἀνὴρ δουρὶ ζ(καταὶ καίνεται 

Ῥα]ου. δούρατι Επρογ. 884 οὐ 846 5664168 ῬΘΙΙΠΟΪΔΓΘ ἰαθοὲ ΒΙοπηΐ. 

385. πλαγαὶ ϑομποίΖ. 9887. ἀρτιτραφεῖς ΒΙοπηῆο]4. ἄρτι βρεφῶν ϑρέ- 

μονται ϑομαοίζ, ἀμφὲ βρεφέων βρέμονται Ἠατίαηρ. 998. διαδρόμων 

ϑομαοίζ, διαδρομαῖς ῬΑΙΘΥ. [π 50Π0110 (ἢ) οἷον ῬδΆΨ, ἢ ῬγῸ οἷον 6Χ 

5680]. τοὺ. Ἠοϊπιβοοῖῃ. 842. (λελημένοι Ἠαγτίαπρ). 984254. λελιμ- 

μένοι 1 τῶν (τοῖς ῬτΐθΠ) ἐχ ΗθτΤη. 948. τί μ᾽ ἐχ οἰίπι ϑομαοίζ, 

ποῦ ἐκ 1, Καγβοσ, οὗ ἐκ Ἐπρογ, τέ δ᾽ ἐκ Ἠροἰπιβοοί!ι, τίς μ᾽ ἐκ 

Μεοησο. τίς ἂν τῶνδ᾽, εἰκάσαι, λόγος πάρα; Ἠανίαῃρ. λόγοις ΒΙοηηῖ. 

844. γαμαὶ ΒΟΓΠΘΥ. 845. χυρούσας Ἠθαῖ, τρεούσας ῬδαΨ, 

προχυρήσας (οἸΐπι χυρέας) 61}. 834554. χυρήσας πικρῶν ὄμμα 

ὙΥΘΙΙΔποσ, χῦρσαι πικρὸν ὄμμα ῬΑΒΒΟΥ͂Ν, χυρήσας πικρόν γ᾽ ὄμμα 

Ηρτπι., κύρσας πικρὸν ὄμμα Β᾿ΊΒΟΙΙ, πικρόν γ᾽ ὄμμα κύρσας οἸΪπι 

Ργίθη, χυρήσας πέκρ᾽ ὄμμα ἘπροΓ, κυρήσας πικρῶν ὀμμάτων Ἠδγ- 

ἴὰηρ, χυρήσας πικρωποὺς ϑαλαμηπόλους Ἠρἰπηβοθίἢ. πικρὰν ὅπα 

Μείποῖκο. χέλωρας, πικρὸν δ᾽ ὄμμα {τάκερ ϑαλαμηπόλων ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 

846. ὄμμασιν οἸΐπι Υ οἷ]. {τῶν» ϑαλαμηπόλων Αὐπδϊάπ8, {ξοημονν 

ϑαλαμηπόλων Ὀϊπά.. ταμιῶν ϑαλαμηπόλων 10 ΚΑΥ͂ΒΘΓ. 949. ἴῃ 

ΒΟΒΟΪΟ ἃἰΐοσο δηΐθ πολεμοῦσιν ΞΒαρρΙοὶ συντόνως 50}0]. ΤΘ60.., συνε- 

χῶς ϑοτοῖ, Ιοροπᾶάππι γθγῸ τούτους γὰρ ῥόϑιά φησιν, ἐπειδὴ πολε- 

μοῦντες {συνεχῶς κινοῦνται" προσέϑηχε δ᾽ ἐπίτηδες τὸ οὐτιδανοῖς, 

οἷον ἀχρείοις ) τὰ γὰρ χύματα κτὲέ., Οἶγ. 500]. ΓΘΟΟ. 960. χοι- 

νοπήμονες Βοῦ. 3560 54. ὃμ. δὲ νεαροπήμονες λέχος | τληπαϑοῦ- 

σιν αἰχμάλωτον Ἠεϊπιβοοίι, ὃμ. δὲ καινοπήμονες λέχος τλημόνως ποτ᾽ 

αἰχμάλωτον ΟὈογάϊοκΚ. νέαν γε] νεοτλάμον᾽ ΟΟῊἨΗδυρί. 950 566. 
Ὁ μ᾿ ὡς --» “ ’΄ ΄ “» “7 

ὃμ. δὲ κοινοπήμονες νέαις τλημόνεσσιν αἰχμαλώτοις ἀνδρὸς εὐτυχοῦν- 

τος, αἷς οἴϊπη ΥΥΟΙΪ. 961. τλήμονες εὐνᾶν αἰχμαλώτων ϑ ΔΙ ΊΡΘΓ. 
- ΄ὕ » ᾽ ΄ . 5 Ὶ 

τλάμον᾽ εὐνὰν οἰπι Ηογη., τλήμον᾽ αἶσαν οἸἰΐπι, ρΡοβίοα τλαταὲ εὐνὰν 
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Ῥγίθηῃ, τλήμον᾽ εὖνιν ΤΟΥ] ΠΒΚΙ, τλήμονες (γ6] τλήμοσιν) μὲν ΕἸ ΡΘΓ. 

τλήμον᾽ εὐνὰν εἰσάγονται Ι, ΚΑΥΒΘΥ. 351544ᾳ. τλήμον᾽ (τλᾶσαν 

Ηατίαηρ) αἰχμάλωτον εὐνὰν δυσμενοῦς ὑπερτέρου ἀνδρὸς εὐτυχοῦν- 

τος" ὥστ᾽ (γ61 ὧν) ἐλπίς ΒΙοπιξ.; τλῆμον αἷἶσιν αἰχμάλωτον ἀνδρὸς 

εὐτυχοῦντος, ὡς δυσμενοῦς ὑπερτέρου, ἐλπές ἐστι κτὲ. Ηρτηι.. τλη- 

μόνεσσιν αἰχμάλωτον ἀνδρὸς ἐντυχόντος ἐς δυσμενῶν ὑπερτέρων 

ἐλπίς ἐστι κύντερον τέλος μολεῖν ῬΥΊΘΗ; τλάμονας δέ γ᾽ αἰχμάλωτον 

, ὡς δυσμενῶν ὑπερτέρου κτέ. ΑἸΛιατ]ρ. 959. εὐτυχοῦντος" 

αἷς Βυίον. 3654. [οτί. ἐλπὶς αἶσι. --- κύντερον ΕἸΉΡΘΓ. 355. ἄχ- 

λαυστον ΒΌΓΠΘΥ, πολυκλαύτων ΒΙοπιΐ,, πανοίκτων Ἠοἰπβοοίῃ. ἀλγέων 

ἀπαλλαγήν Ἠαγίππρ. [π΄ 50110110 ἀλεξητικόν ΑΌΓΘΒΟΝ. 966 --ΟἹἸ 

ΟἸΠ65 ΘΟΙΥΡΙᾶ60 ϑδάβιρηδί ΚΙγΟΒ οἵ, 3858. διοικῶν ϑίδῃϊ]ου. 

ποδοῖν Ὠϊπά. 860. εἰς ἀρτέκολλον ΘΠΟΉΥΤΗΙΒ (αρυὰ Βυγίομυμη), 

ὡς ἀρτίκολλον ΟἸΪπὶ ΒΙοπιῆοϊά. εἰς ἀρτέκολλον . . λόγον πάρα ΟἸΪ πη, 

πῦης ὥστ᾽. . μαϑεῖν Ὀἰπάοτί. εἶσ᾽ ἀρτικόλλως γ6] εἶσ᾽ ἀρτέκολλος 

βομο βία 1ορῖ586 υἱάθίαν ῬδΙ610. 8605ᾳ. εἰς ἀρτικόλλωνἀγχιβλὼς 

λόγων μάϑην" σπουδὴ δὲ χαὶ τῷ, δεῦρ᾽ ἀπαρτίζειν πόδα Ν Βομιηϊαί. 

861. οὐ καταρτίζει τοοο., οὐ καταργίζξει οἰ Ηοτπ., τοῦ συγκαταρ- 

τίζξει Τἰπά.. οὐκ ἄγαν ἵζει 1, Βομπηαΐ, εὖ καταρτίζει Ὕεοῖὶ. 862 

6868. Ῥυοθιβ ΡΥΪπιϊβ πα 1} γουβῖθα85 ἰδ] 81 ῬΙΟΟΘΙηΪΟ ΒΘΡΑΓΔ 8 

ϑϑρίθπι οἰὰβ ΒΘ ΠΟ. Εϊδοοίομι βαρίϊθβ ὑοὐϊἀθμι ὙΘΥΒΙ 18 ΓΌΒΡΟΙ- 

ἄρτο οἰαίαϊς ΒΙ50}1. Ιἄθπι ἀηάθοῖϊμη ὙΘΥΒΙ 8 ἀο]οἰϊ5. ὑυριηΐα ὑῃ0 

ΒῸΡΡ δἐἰβ ρυῖμηο Ῥϑυὶ {θυ 20 Υ.; αὐἰδὰβ ργοχίμηϊβ 1ὅ, αὐἰπΐο 27 

(Κϑοκ 26), βοχίο 29 (Κϑοῖ 80). βορπιο 24. Εδῃᾶθπι βθηίθη 8 πὶ 

ρουβθουίιβ ῬυΊθη ἰγθάθοϊπι γοΥβῖθυ5. ΘΧρυϊβῖβ, βορύθ άθοἿ μη ΒΌΡΡΙΘΙΙ5 

05 παχποτοβ οἰβοϊν: 1 20. Π 1ὅ, ΠῚ 16, 1Υ̓͂ 14, Υ 24, ΥἹ 29. Υ1] 22, 

Ὀιηδοτῖ μοβ: 1.20, Π 15. ΠΙῚ 15, ΙΥ͂ 14, Υ 21, ΥἹ 26, ΥΙ 21, ὟΥ εἱ} 

μο5:1 20. Π1δ, ΠῚ 1, ΙΥ͂ 20, Υ͂ 29, ΥἹ 29, ΥΠ 24, Υ οβίρ δ] 05: 

10-Ἐ10. Π 10- δ, ΠΙ 8-Ἐ 8, 1Υ̓͂ 8.-[10, 12:12, ὙΙ12-11- 17, 

ΥΙ] 11-Ἐ 11 (ΡΥΔΘΙ 5515 ἀαόθαβ παπέϊ!, βα βθαπθη 5 ἀπο 18 Εἴθο- 

ΟΙ15. γϑυβ᾽ 18). 463. (τοῖς ἐν Ηαγίπηρ). ἔσπακεν πάλον Η61- 

ψουάθη. Ὑουβαμ ἀο]οῦ ῬΙΊΘΗ. 865. μαιμᾷ, πόρον Ἡθἰπηβοοί. 

966. γέγνεσϑαι ΝΑΌΘΓ. 367. χεῖνος δὲ ΗδθἰΠΠΒο6 1}. 96756. 

ἀο!ο ΑἸΛιάμ!ρ. 868. μεσημβρινῆς . . ὡς ἥρης ΑἸΛλιάνιρ. ἀχ- 

τῖσιν νοὶ] αὐγαῖσιν Ἠαγίαηρ. 869. ϑείνει τ᾿ Ἠανίυηρ. 972. 

δὲ τῷ γ6] δὲ τοῦ Υθ00. δέ τοι Ῥᾷαν, δέ που ΧὟ εἰ], δ᾽ ἴσον ΝΜ Βομη αι. 

979. γαλχκήλατον ΔΠΟΙΥΙΉΒ. 8375. φέγγονδ᾽ Ῥαυν. ἐν ἄστροις 

Ηαδγίπηρ. 3978. ὑπερχόποις ΒΙοπηΐ, 379. χοᾷ παρ᾽ ασῪν 
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ΒΟΒΉΘΙαΘΓ. βοῶν (Υγ6] βοὴ) .. μάχης ἐρᾷ, εἰδὶ ρΡοϊ5 γοῦβαβ ἀ6- 
Ἰομᾶα5 5ἰ:, Ῥυίθῃ. μάχης δ᾽ ΒΙΌΠΟΚ (6Χχ ΤρΟ). 980. κατασϑ- 
μαΐνει μένων ΒοὉ., χατασϑμαίνων βρέμει (οἱ χαλινῶν δ᾽) ϑομαοίζ. 
981. ὁρμαίνων μένει τθοο., δρμαίνει κλύων ΤΥ, ὀργαίνει μένων 

Ηθτμ., εἴργεται χλύων ἘῪΘΥ, (ὁρμᾷ μώμενος ΤιοΝΪΠ5[|), ἀχταίνει 
κλύων Ἡδϊπηβοοίι, ὀρϑέαν κλύει οὶ]. Ὑούβαπι ἀο]οὶ Ῥυίθη. [ἢ 
Β0Π0110 ὅτε εἴργεται 56}0]. γθ0., εἰ εἴργεται Δ 6η, βοίπηροηάδα ρο- 
[185 γογθα εἴργεται. . ἐπιβάτου οἱ δὰ ἰηἰογργοία ο θη νοὶ ααοά 

ΟΡ᾿ πα δηΐα μένεις τοΐοσθηδ. 982. ἴῃ 50 ῃ 0] 10 γϑῦθὰ προΐστασϑαι 
τῆς ἐγγύτητος ταύτης αἴγαπ οχ τίς ἐγγυητής δὰ φερέγγυος δἀδογρίο 
ΟΟΥΤτρΡίᾶ 5]ηῦ δἃη ΠΟΟ ἰρβὰπὶ φερέγγυος σοηῃοίίναπι δΔ0 ἐγγύς ἴοΥΠἃ- 
ὕππη ΠΟΠΠ1}} Ραΐδνθυϊηΐ ἀπ ιζαὶ Ῥά]ου, τῆς πύλης ταύτης ΚιγΟΙΠοΟΥ. 

985. ἰπ 50}0110 ἐὰν 7 γενναῖος Ὠἰηάογί. ΑἸοδοὶ γϑυϑαπὶ εἰ μὴ ἄρα 
ὃ φέρων αὐτὰ ἀνὴρ ἢ γενναῖος ορίπαῖαγ ῬαΙοΥ. 987. εὖ λέγεις 

Κροῖκ. [Ιπ 50}0110 προμαντεύσεται ῬᾷΙΘΥ. 9389. ἡ νοία Ὑ6] ἣ 

᾿ννοέα γΥθ06., ἐννοέᾳ γ6] ὑπονοίᾳ ΒΙοιηΐ., ἀγνοίᾳ ϑοι ΘΚ, εὐνοίᾳ Ὠο- 
Ὀγθ6. οἷα πείσεται Ὠϊπᾶ., εὐνοίᾳ ϑεῶν Μϑομα(, ἐννοεῖν τινε Κι νϊ- 
ὁ ]ἃ. 991. ὑπέρκοπον τθ0ο. 999. ὀρϑῶς γ᾽ τοῦ., ὀρϑῶς 
τ ΗΠ Ύο Ια. 999. καὐτὴ κατ᾽ αὐτοῦ δῆϑ᾽ ὕβρις μαντεύσεταε 
ΟἸἰπὶ ϑομαθίζ. μαντεύεται τοοο., απο ποίαν ΚοΟΚ. 995. τῶνδ᾽ 

τοί. 996. αἰσχύνης ϑρόον ΤΑπάδα. γοῦβαὶ 598 ργδο- 
ΒΟΥΡ5ῖὉ τὴ δα απο ποη ᾿ἰᾳπθοί. ΥἹ61}} Ἰορὶ ὡς γ, ἐαϊῦ [ογί. 

ὡραῖον. 999. σπαρτῶν γὰρ ἀνδρῶν (σπαρτῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν ΚΚρΟΚ) 

ἘΠΊΒΟΙΙ, ααἱ 8399 -- 401 ρμοδὲ 408 ἰγδηβροηϊΐ (αὖ ΔΠΟηγΙ5 ἃραὰ 

ῬΓΙΘΗΪΠΠη). 

402. δίκῃ (δέχῃ Ταγη.). . χάρτα νῶν ΒΙοιηί. ὅμαιμον οἸ πη 

ΘΟΠαρίζ. 404. 617. οΠογίοας ραγίθϑ μϑιοΠοΥ 58 ὑἱραϊ ΟΟα 

Ηδυρί. 405. δίκαιος Ῥογβοπ, δικαίας οἸΐπ ΠΙπᾶ. 407. ὑπὲρ 

φίλων ἐμῶν Ἄο"., ὑπερφέλων Ῥαιν, φέλων ἐμῶν ΒΟΥ. 411, ἄλ.- 

λου γθ6. ἴῃ 50}|07110 παραλείπῃ δὲ τοῦ ἑτέρου (ἀηίθ ΕἸ ΠΡΘΙΙΠ) 

Ὀιπάογέ, παραλείπῃ δὲ τὸν τοῦ ἑτέρου ῬΑΪΘΥ, πιοχ λέγει οὐκ 
εἰπών ΟΡΘΓΪΟΙ. 4195. μείζων, ἀπειλεῖ δ᾽ οὐ. . φρονῶν, 46- 

Ιοίο υ. 418, Ηρ πηϑορίῃ. 418. ἀπειλεὲ τοῖσδ᾽, ἃ μὴ κράνοι ϑεός 

6Χ Υ. δὅ86 ΒΙοηνΐ. 416. φησὶ χοὐδὲ ΒΙοπιῇ. 415. οὐδ᾽ ἂν τὴν 
Διὸς ΗϊνΒομῖρ, οὐδ᾽ ἄν νιν Διὸς Μαάνὶσ. Ιῃ 56} 0110 γϑῦθὰ ἢ . . φίλο- 

νεικήσαντος ροβίιιημοαππι ἰηβογία υἱἀθηΐαγ. 415 54ᾳ. οὐδέ νειν (ροβίθαἃ 

τὰν) Διὸς νέμεσιν Ἠοἰπιδοοίῃ. οὐδέ τὰν Διὸς ὀργὴν πέδοι. . ἐκπο- 

δών σφ᾽ ἔχειν Μοίποκο, φησὶ γὥῶς σφ᾽ οὐδ᾽ ἣ Διὸς ἔρις .. σχήφασ᾽ 
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ἂν. . σχέϑοι (γ61 φησὶ χῶς σφ᾽ οὐδ᾽ ἂν Διὸς ἔριν ᾿ ψόφορρὶ 

ΜΝ ϑομπίαϊ, οὐδέ νιν Διὸς ἀργῆς πέδοι σχήφας ἂν. . ὀχέϑοι ἀβρες : 

(οτί. οὖδέ νιν Διὸς κεραυνὸν ἐνσχήφαντ᾽ ἂν ̓  σχεϑεῖν. - : μ- 

ΤΥ, ἄρδειν Ἠατγίαπῃρ, ῥιπὴν ΤΟΥ ΏΒΚΙ.. ἐκ ποδῶν ἐηρ οτφόθουα 

σειρὴν πέδῳ σκήφψασαν ὃν πόδ᾽ ἂν σχεϑεῖν ΒοΙΘΚ. Ξ θ᾽ χ "- εῆβ 

Ὠϊπᾶ. ὠχλισμένη ῬΔΌΥ, ὡπλισμένῳ Ἠογνγογάθῃ. 422. ῥῥιύτρί το 

Βοίμθ. τοιῷδε τῷδε φωτὶ τίς Ὀίπάοῦῖ. πέμφ εν πα ; Ἃ 

πέμφ᾽ ὅτις ΒΙοπιῖ. φωτὶ δ᾽ εἰπέ Βομαοί, φωτὶ Ὄτὰ βερεεςε τε 

φωτὶ γνῶϑε Ῥτίθῃ οἵ ΒΙ56Ώ], φωτὶ δ᾽ ἔνεπε οἸ'πὶ Ὑ. Α ρόδες: 

{μάχῃ ὙΘΙ!. 499.Ξς4. δὰ ᾿ΔΟυΠΔΠῚ ΒΡ] ομάδπὶ ἀροῦν Ξ 

ἰαἀϊοαῖ ῬΑΙΘΥ. 494. χὰν τῷδε Ἠαγίθηρ. κομπῷῳ γ6] κήδει ΚΘΟΚ, 

χύδει Μ ϑομιίάι. Ὑογβυμῃ ροβῦ 420 {ΔΠΒΡΟΙΪ ΒύΟμοΙΟΓ. ἴῃ λῃσρο 

(οτί. τῷ μανῆναι (56}}. τὸν Καπανέο). ς 497. δὲ δεινὰ εἰτὰ γμπθ' 1], 

δ᾽ ἀπειλῇ δρᾶν Κ6οκ. ἀπειλεῖ δεινὰ δρᾶν πεφρασμένος 4. 1 ΡΤ. 

429 Ν. οἱϊπι, ροβίθα ἀπειλεῖν ἄρα παρεσχευασμενος 1]. δὴν 

ρεσκευασμένους ΝΜ ϑΟμΪαι. παῤεσχευασμένους Βομαοί, χάχ ἐΐ 

χευασμένος Ἠαγίθηρ. 49754ᾳ. Καπανεὺς ἀπειλεῖ πᾶν π.] δρᾶν, 

ϑεοὺς Ὀϊπᾶ. παρεσχευασμένος. ϑεοὺς δ᾽ ΕἸ]. παρεσχευασμενος 

ϑεοὺς ἀτίζειν Τ,οΟΥἸΠΒΚΙ. 4928. (ἃν ϑεοὺς Ηεγπι., ϑεούς τ ῬΔΕΥ͂Ν. 

480. Ζῆνα Ἠοἰπηβοοίῃ. 431. πυρπνόον ΒΙοΙΗΪ. 496. αἶδον 606. 

437. σύν τ᾿ ἄλλων ϑεῶν (ἄλλοις ΒΌΡΘΥΒΟΓ. ὧν οἱ ϑεοῖς ΒΌΡΘΓΒΟΥ. 

ϑεῶν τ00.) ΗδΙΒοοίῃ. 438. ῬΙαί. ΒΘΡ. Ρ. ὅ50 Ο τὸ τοῦ Αἰσ- 

χύλου λέγωμεν »ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει (1, πύλῃ) τεταγμένονκ. ἘΠῚ: 

χασχέϑοι Ησοτπι., πρὶν σχέϑοι οἸΐπι Ὁ πά. 441 56. ἀραρτι ᾿ 

ἑδώλιόν γ᾽ Ῥααν). 442. ὑπερχότῳ ῬδαΥ͂. 444. ἐντεῦτ ον 

γ6] ἐντεῦϑ᾽ αὖ Βαυΐϊογ. [Ιῃ 50 μ0}0 ἐξέϑορεν (φτοὸ ἐξῆλϑεν) ΒΌΡ}]6- 

μα Ὗ. 447. Νηΐτταισι 6166]. 448. δ᾽ ἐπ’ ϑομαοίζ. 449. 

πύλας ΑἸά, 450. τὸ πᾶν οἱίπι Βοίϊο, βρόμον (γ6] τρόμον) ϑομαθίζ, 

νόμον Ῥυγΐθῃ. 451. μυκτηροπόμποις ΟΔΒΔΆΒΟΠΙΒ. 452. σε- 

σημάτισται ὙΥ εἰ]. τύπον ἨδΔΙΠΙ, τροχόν ΚροΚ. 468. προσαμβά- 

σει ῬΦΙΘΥ. 454. τείνει ΙΔ0005. στείχει προσορμῶν ΕὙΔΠΟΚΘΗ. 

Απίο 459 56χ {υἱπιθίσοβ θχοί 1556 βίδϊααπί Ῥυίθη οὖ ΒΙΈΒ0Β. Σ 459. 

πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τῷδε ϑοιμιιοῖΖ. Ῥοβῖ πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τῷδε Ιδοιι- 

ΠΔΠῚ (86Χ γνϑυβιιαμ) ἱπάϊοαὶ ΚοΟΚ. τῷδε σὺν τύχῃ δεῶν [Δ00Ὁ8. 

πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη" τὸν δὲ σὺν τύχῃ λέγω » » ΥεΙ. τάχει Υθ0. - 

τοι Βυῦροβ, δ᾽ ἔσω ΒαΓΘΓ. 45954ᾳ. αο16015 οὐἴο γΟΥΒ απ ἀ6- 

ρούππῃ ἱπάϊοαῦ Ὀϊπά. 462. μαργῶνϑ᾽ Ῥούϑοπ, μάργον ϑομαθῖξ. 

467. ἐπ᾽ ἄλλον τοο., ἔτ᾽ ἄλλον ΒΙοχηξ. 4608. ἐπεύχομαι τῷοε 



ὐ": ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 

μὲν εὐτυχεῖν τοο., ἐπεύχομαι τάδε μὲν εὐτυχεῖν ΑἸά., ἐπεύχομαι τάδε 

μ᾽ εὐτυχεῖν ἘΥΔΠΟΚΘΩ, ἐπεύχομαι τῷδε μὲν εὖ τελέσαι θτηι., ἐπεύ- 

χομαι τῷδε μὲν εὐτυχέαν ῬΑΙΘΥ, ἐπεύχομαι τῷ μὲν εὐτυχεῖν Ἰϊηἀοτῇ, 

ἐπεύχομαι δὴ σὰ μὲν εὐτυχεῖν (ἀο]οῖο ἀὼ) Ηδἰπιβοθίι, ἐπεύχομαι 

τῷδε μὲν εὐτυχεῖν (γ6] εὖ τελεῖν) αἼμοΘν6 (οἱ Βἰ50}}), ἐπεύχομαι 

δὴ τάδε μέν σε τυχεῖν ΑΥ Εἰ]. ἀὼ οἸΐπη οἰ ἰοαὺ θη. (οἵ ΒΌΓΗΘΥ). 

478. λαχὼν πύλας ἩδὶμΒοοίἢ. 475. “Ιππωμέδοντος Τύγῃ., ᾿Ϊππη- 

μέδοντος Βοίμε, {μέγ᾽ ᾿Ιππομέδοντος Ῥογδοη. μέγ᾽ “[ππ. σχῆμα καὶ 

καλὸς τύπος ἘϊΊ56Ώ]. “ἡππομέδοντος λῆμα ἨθἱϊηΒοΟΘΙἢ. Ῥοϑρὶ 478 

ἀπογαπι γϑγϑαπι ἀοίθοίαπι ἱπαϊοαὶ Υ 61. 476. ἅλω δὲ πολίαν Δ ἃΔΚε- 

614, ἅλω δ᾽ ἔπαλλεν ϑομαοίΖ, ἅλω δὲ λευκήν Ηοἰηβοοίι, ἅλω δὲ με- 

γάλην Καὶ Τλιρ60}}. 477. χινήσαντος 5010]. Ἰ6ρ͵556 Υἱαθίαν ῬΦΙΘΥΟ. 

480. τυρὼν Ῥαιν. [ἢ 5680]. ργὸ ὥὦὥπασε ἴοτί. ἐτύπωσε Ἰοροπάσππι αἱ 

θδὺ ἴῃ 50}0]. ΓΘΟ. 481. ἴῃ 50} 0110 μέλανα {καπνόν ΘΧ 50}}0]. ΓΘΟ. 

Ἠδιβορίῃ. Ῥοβὶ 481 ππηΐπ5 ν. Ἰδοπηδη ᾿παϊοδ ΥΥ 61]. 4892 56. 

περέδρομος κύτους .. κύκλος ϑομαθίζ. 488. ἴῃ 50] τὰ ἐδάφη 

ἔχει ἐγγεγραμμένα. --- ἣ ἀσπὶς ἣ κοέλῃ. --- πρὸς .. οὖσα ῬδΙοΥ. 

γοῦθα πρὸς τὰ τέλῃ ποπ ἀρ] πα, 568 βοίαπροπαδ υἱἀθηΐαγ. 484. 

Ἄρη Βυγρθ5. 485. μαιμᾷ πρὸς Ἠοἰπηδορίῃ. 487. φόβον γτθ00.; 

φόνος ΒΙοπιΐ., φόνον ρτμ., φοβερὸς Ἠαγίπηρ, φοβῶν ΤιονἸΠΒΚΙ, 

φοῖτος ὝὟεΙ]. φόβους . . πεμπάζεται Βοίμθ. Ὑογδαμι ἀοὶοί ῬΥΊΘΗ. 

488. Παλλὰς ἦδ᾽ ϑίδηϊογ. οὖσ᾽ Ἠατγίαηρ. ἦτ᾽ ἐφίσταται ΗρφΙΠΠΒΟΘΙἢ. 

ἀρχέπτολις Ῥδαν. 489. γεέτον᾽ Β 50:1, μάργον ὙΥ ΕἸ], εἴτ᾽ οὖν 

Μ Ομ αι. τἀνδρὸς ῬαΑΙοΥ. 4992. 5Ξ4ᾳᾳ. ἀνδρα, τοῖος ἡρέϑη, ϑέλων 

ἐξιστορῆσαι πεῖραν ἔν γε χρῷ τύχης ὅς γ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὔϑ᾽ 

,. μωμητός, ἀνδρὶ δ᾽ ὡς ἀνὴρ ξυμβήσεται: ἐχϑροὺς Ἄρης νιν εὐ- 

λόγως ξυνήγαγεν: εἰ δ᾽ εὐτυχεῖς σφ᾽ ὃ πόλεμος, εἴτε μή, χρινεῖ 

Βυ 68. 495. συνεῖρέ νιν ἨρΙπϑοοίῃ. 498 τυφὼν ῬδΌΥ. 

600. γεροῖν οἸἱπι Ὠὶπά. φέρων Υθ0ο. 560154ᾳ. (οἱ δ0-- 

507) ἀο]οῖ ΗΟ. 501 --- 607. δ02 -- 507 ἀο]οί Τ1η4., 5601 οἱ 

504 - 5601 5θο]υα! Ἠριμ., 502 -- ὅ04 οἱ 5606 ΘΧρΘΟΙ Π Ηδγίαηρ, ὅ02 

οἱ 504 -- 5607 οἷοἰξ Βἰ50}]. 5601 ροβὺ 602 οΟἸ]οοαΐ Βοί!θ, ρμοβί 504 

(504. 801. 506. δ058. 507) ὙΥ 61]. απο ογαΐπθιῃ: ὅ02. 604. 501. δ08. 

506. δ0δ. 501 οἴποὶξ Κροοκ, ππο: 502 (τοιάδε μὲν τυῖς χτέ.). δ08: 

5804. δ06 εἰκός τε πράξειν ὧδε φῶτ᾽ ἀντιστάτα). ὅ81. δ0δ. δ07 

(γ. 501 ἀε]οῖο) Μ ϑΟΒμΪαι. 6022. μέν τις οι. τοιαέδε μέντοι 

δαιμόνων ξυναλλαγαΐ ἨἩρΙμΒΟΘΙἢ.. ὅ02 εὐ δ06 ᾿ἰαοιμδᾶθ δηΐθ ὅ87 

βίδϊαθηδο {ὑγραῖς ΥΥ̓ ΘβΊρ Δ]. χρατούντων ἐσμέν 
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ΒΙοπιῖ. γ᾽ ἐσμέν Ῥαυν,, δ᾽ οἱ μέν ΚΘΟΚ. οἵδ᾽ Τιον πὶ. ἡσσημέ- 

νων ϑομαθίω. 5605 ροβί 506 (εἰκὸς δὲ πράξειν κτέ.) ἰγδῃθροπαῃΐ 

ἄπο τοῦ. περβίῳ δὲ Βυίοτ, “Ὑπερβέίῳ τοι (οὐ 601 γένοιτο) ΒΙοιηΐ. 

τοῖν σημάτοιν ΚΘΟΚ. 506. χἀνδρας Ῥαιν. χκἄνδρας ὧδ᾽ ἀντη- 

ρέτας (ἀντηρέτας Υθ00.) Ηοἰπηβοοίῃ. Ὑογβαμ ροβῦ 508 ΓΘΡΟηΪ Ρδαν, 

ροβύ 502 ΚιγΟΒΠ ΠΟ. 507. γένοιτο Ζεὺς τθ00. 508. πέποιϑα 

πέποιϑα δὴ τὸν ἀντίτυπον Διὸς οἸϊπὶ ΗθΙΤῊ.. πέποιϑα 

τὸν ἔχοντ᾽ ἀντέτυπον Διός ΒΌΓΠΕΟΥ, πέποιϑ᾽ ἔχοντ᾽ ἀντέτυπον Διὸς 

ὩΟΠ ΘΗ, πέποιϑα τὸν Ζηνὸς ἀντέπνουν ἔχοντ᾽ Ὠϊπά., πέποιϑα τόνδ᾽ 

ἀντ. Διός γ᾽ ἔχοντ᾽ Ῥτίοπ, πέποιϑα τόνδ᾽ ἀντιτυποῦν ἔχοντ᾽ Ἠθΐτ- 

βοοϑίι, πέποιϑα τὸν δὴ Διὸς ἀντέτυπον νέμοντ᾽ ὙὟ εἰ], πέποιϑα τόνδ᾽ 

ἀντέτυπον Διὸς κτξ. ΑἸ,οαν 6 (οὐ Β1[50}}1), πέποιϑα δὴ τὸν {μὲν Δεὼς 

ἄντυπον κτέ. ΤΗ Η ϑοιπιάι. ἄντωπον Ἠαγίαπρ. ἔχοντ᾽ ἃ ΑΟὟὮ 

ΒΟΠΠΘΙ ΑΘΓ. 509. ἄφιλον ἀο]οεῖ ΒυΈ|6γ. Ῥοβί 518 βυρρὶοί 

Παρϑενοπαῖον Ἀρχάδ᾽, ᾿ταλάντης γόνον θι1πᾶ. Ῥοβί ὅ15 νϑυβιμ 

ὁαπὶ ποιηῖπθ Ῥαυίποπορδθὶ ἰπἰογοί 556 (ὕβη πρέποντα Παρϑενοπαῖον 

Ἀρκάδα), αυᾶπι ἸΙδουπδπὶ ΘΧΟΘΡΘΥ Υ. 596, ορηβοί ΒΙΐβο ἢ]. ϑαρρΡ!6- 

τπιϑηΐαπι Παρϑενοπαῖον ἄρκάδ᾽ Ἀταλάντης γόνον Ὠϊὸ ἸῃΒογαΠὶ ΘΧΟΙΡΘΥΘ 

ἰα θοῦ ν. 628. ὅ24. 686 ΥὟ 611. 516. ἣν λέγει Ἠδἰπιδοοίῃ (οὗ δηΐθ 

Ηοἰπιβοθίίαπι ΙΔ6008). δ1θ54ᾳ. ἣν ἔχων . . σέβει Ῥααῦ. 516 

- ΦΚὶ 80 ΑΘβοῦυο δὐϊυἀϊοαῖ, ΟΧΟΘΡ 8 Υ. 81954. οἷ δ28 54.: Η οἱζ. 

517. σέβων πεποιϑώς τ᾽ ῬΑΙογ. δαιμόνων ϑ᾽ ὑπέρτερον ΝΑΒΡΘΓ. 

5619. δορός γτο Διός τοοο. (εἰ Ηθιπι.). Ἄρεως τόδ ᾿ αὐδᾷ οἰϊπι Υ 6}}. 

90. ἁδρόπαις ΑἸϑιᾶν]ρ. 5922. ταρφὺς οὐ τέλλουσα ὙἩΊΘΒΘΙΘΓ. 

524. γοργόν τ᾽ Υθ0. 598 -- 88 ἀο]οῦ ῬΔΙΘΥ. δὅ29. γόμφοισι 

νωμᾷ αΚοῆοΙ4. νωμᾷ, χρύσεον ἔχκρουστον Ηοἰπηβορθίῃ. 590. 

σφίγγει ΝΑΡοΥ. ὑφ᾽ ὁπλῇ Ὑ αἰκοἢ 614, ἐφ᾽ αὑτῇ Ἠδγίπῃρ. Καὸδμείων᾽, 

ἑνὲ Μοίηρ ΚΘ. 58054ᾳ. ἦα. . ἐάπτηται (ἰάπτηται τ600.) ΗΘἰΠΙΒΟΘΙΝ, 

591 ἀο]οὺ Ηδ]ηι. Ροβίὶ 581 παρὸ ροηϊι: {βληϑέντα τοῦ φέροντος)" 

ὁ δὲ, τοιόσδ᾽ ἀνήρ, μέτοικος Ἄργει δ᾽ ἐκτένων καλὰς τροφὰς ἐλθὼν 

ἔοικεν. . μάχην, μακρᾶς . . πόρον, Ῥοδῖ αὰδθ ἄπο γούβαβ Θχο ἀθυϊηΐ, 

ΒΙΙΞΟΙΙ. Ὑ θα βἷο οο]οοαίοβ: 581. 588. 682. ὅ8 (Ἄργει μέτοικος 

Ἀρκὰς ὅδε. τοιόσδ᾽ ἀνὴρ) Ἰδοιπδπι ἀπογιπὶ Ὑ ΡΠ ΘΧΟΙΡΘΙΘ 5[δ- 

ταϊξ Κοοκ (οοἴοσα νοῦρᾶ νυ. ὅ85. ὅϑ6 Ρῥγοχίπιδθ ἰδοθμδθ {1 1 6}8). 

Ῥοβὶ 581 οἱ ροβί δὅ85 ᾿δοῦηδη) ποΐδηβ (Υ. 584 ἀρ]οῖο οὗ νυ. 686 ροϑβί 

515 γδηβροβιίο) ααΐπαπθ Υ. Θχοί 1556 Ραϊδΐ 61]. 599. χελεύ- 

δου τ᾽ Ηατίαπρ. καταισχυνεῖ ἨΘΙΠΙ. 588. - 86 ἀοϊοὶ Ὀιπάονῇ 

(584 - 86. ργὸ αυΐδιι ἄμοβ γϑύβιι8 Παρ ὶίδί, οἰοἰ ΗΟ) 584. ὁ 
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Παρϑενοπαῖος τθο. παῖς Παρϑενοπαῖος ΒΙοπιῖ.. ὁ παρϑένου παῖς γ8] 

ὃ παῖς ᾿Αταλάντης Ῥτίοῃ. Ὑογβαμ ἀοΙοὺ Ἠδγΐπηρ. 584 -- 86 ρμροϑί 

524 ἱγαπβροηῖν Κιγομμοῖ. δὅ8δὅ. μέτοικος Ἄργει δ᾽ Ἠατγίυμῃρ. Ἄργει 

τ Τθ06. 586. χραΐνοι τύχῃ (6χΧ γ. 418 ἀ61610) Ηθἰ πΙΒοθ 6}. 5971. 

ὡς φρονοῦσι ΟἸΪπὶ εἰ]. φρονοῦσι δυσϑέων Ἠοϊπιβορίῃ. 537 οἱ 

539. ἀο]οιῖα ἀοίθοϊαπι ἄθοθπὶ γϑύβαισπι δηΐθ ὅ88 ἱπαϊοδί Ὀὶπα. Απίθ 

531 (αἱ Ῥυΐοπ οὐ οἱΐϊπι Πἰπα.) οἵ ροβί ὅ87 Ιδοαπαηι ἱπάϊοαὶ Ε ΊΒΟΙ] 

(οἱ ὙΥ οἰ]). Ιπΐοῦ 5681 οἱ ὅ88 βιρρὶοὶ ὧν τ᾽ ἐχδίκως βάξουσι τάπι- 

τέμεα ἘΣ ΜΑΡΙη. 538. αὐτοί γ᾽ ΟΟῊἨκαυρί. 689. ἢ χἂν Ἠδι- 

ἰὰησ. ὀλοέμεϑα Ἠεϊπιδορίῃ. ῬΡοβὶ 539 ᾿δουπᾶπὶ ἱπᾶϊοαὶ ῬΥΊΘΗ. 

δ405ᾳ. ὃν λέγεις, ἀντηρέτης, Ὶ ἄλλως ἄχομπος, χειρὶ δρᾷ δ᾽ ὃ δρά- 

σιμον Ἠδὶ ΒΟ Θ (ἢ. 541. γεῖρα δόρυ τε δράσιμος ΘΟΠαοίΖ. δ᾽ 

ἐρᾷ Βεοἰδὶρ. 544. ϑρέουσαν Βυγρο5, ϑοροῦσαν Ἠργττη.; φλύουσαν 

Ἠδοἰπβοοίῃ. δ45. εἰσαμεῖψα: Σφιγγὸς ϑοβμαοίζ. δ455αᾳ. εἴσω 

δ᾽ ἀμεῖψαι. .] εἰκὼ ϑέλουσα . .] ἔξωϑεν οὖσα Ἠατίυῃρ. 540. 

εἰκὼ τυχοῦσαν Ἠδοἰπιδορίμ, εὐκὼ πρέπουσαν ὙΥ ΕἸ]. Ῥοβί 546 ᾿δου- 

81 5ἰαίαὶϊ! Ῥυίθη, αηΐὰβ γὙ6] ἀπ ΓΤ ὙΘΥΒΙΠΙΠῚ ἀοίοοίαπι ποίας ΕΙ5Ο}], 

ἱπέουροηΐϊ ἴγσ. 124 Ν. 510 χαλχὸν ἀϑέριστον" ἀσπίδος ὃ ὑπερτενὴς 

ΤΟΥΘΥ. 547. εἴσωϑεν ἔξω ϑοαϊῖσον. ἣ ̓ ξωΐ ἡ ᾽ξωϑεν 

εἰχὼν Βατρο5, ἔξωϑε δ᾽ εἴσω ΟὟ ΘΟ οΥ, ἰΐθιη, ἢἶβδὶ ὙΘΥΒ8 δηΐθ 

μαης οχοϊαοτῖς, Ηδθτπι., ἔξωϑεν οὖσα ἸΘΟΠΠΘΓ, ἔξω δ᾽ ἐχείνη Ἠοΐπι- 

506 1}. 548. ὑπόπτολις Ἠατγίαηῃρ. 549, δ᾽ οπἰιπί ΓΘΟΟ. 
γῶν} 

Ἃ -»" Ἀ ν᾿ ν᾿ ἈΜΩΝ - ΄ 

χἂν τοο. ϑεῶν δ᾽ ἂν ϑελόντων δῆτ᾽ νΕὶ βεῶν οὖν ϑελόντων ταὺ 

"] 

ἣεν εἴσω νοὶ ἢ 

ἂν Βιιίίογυ. ϑελόντων δῆλα ϑήσομαι ἃ λέγω ΒΆΓΡΘΒ. ϑελόντων ἣν 

οὶ Ηρτ. τάδ᾽ ἂν Ατγπαϊάσβ, δ᾽ ἀρ᾽ Ῥαπν, (δῆτ᾽ ἂν ΒγηθΠΟΙ). 

τἂν ΕηΒΙοΥ, ταῦτ᾽ γε] ἂρ᾽ απ ον Ποῖ, δᾶν αΟὟ ϑομποίάου. ἂν 

δ᾽ ὙΥΘΙΔπον, δ᾽ ἐξαληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ γεὶ ἐξαληϑέσαιμ᾽ ἐγώ ΗἩἰπβοϑίἢ; 

τόδ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἔπος ὙΥ ΕἸ]. 550. φόβος 5'νε τρόμος ΙΔΟΟὈ8. 

551. δὲ πλόκαμος ὄρϑιος Υ ἀκοἢ]α. δδ92.54. μεγάλα μεγαλολά- 

λων κλύουσ᾽ Ἠδρὶμβορί}. 558. χλυούσᾳ Ἦρττι., κλύουσαν γε Ἰ- 

απο, χλυούσας Ὠϊπά., κλύειν Ῥαϊογ. εἴϑ᾽ εἴϑε (οὐ 616 ἔχτοσϑεὶ) 

Ῥαυν,, εἰ γὰρ οὗ οἰΐπι ΒΙοπιῖ,, εἴϑε δὴ ΒΟΙΝΘΗΚ. 564. ἐν γᾷ 

οὐ 0 Το. 5566. ἀλκὴν δ᾽ τοοο. μάντιν ᾿Δμφιάρεων Διός 1μ0- 

ΜΙ Π5ΚΙ. 559. τῆς πόλεως ϑομνογαί. 559 --- 62. ροβί δθῦ 

{γαηβροηϊ Ηθυτη. (Π0Π| Υ. 559 ρΡοβί ὅθὅ οοἸ]οοαῖ Επηρσου). 559, ὅ60]1, 

568 ἀρεῖ ΗΟ. 660. Ἄργει: μεγίστων τὸν κακῶν Ῥτΐοη. μέγιστον 

ἔογῳ νεικέων, γοΥΒαΠῚ ροβϑὺ ὅθδ ἰγδηβροηθη8, ϑομνογάί. Ἄργει πη- 
; 

μάτων διδάσκαλον, δὶ Ροί 8 Υ. ἀοϊοπᾶπ5 511, Ηϑυτι., Ἀρείων καχῶν 

ΑΓ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞΒ. ἢ 

διδάσκαλον (γ6] μαστέκτορ᾽ ἄρεως κακοῦ διδάσκαλον) Ἰ,ονπ5Κῖ. 561 

ροβὺ δθ6 ἰγδηβροπῖν (ἀο]θίο Υ. 560) ΒΙ[5.}1. Ἐρινύος κλητῆρι, ΥΘΥ- 

5πὶ Ῥοϑὺ ὅ71 ὑγαηΒΡΟΠΘΉ8, ΠΟΙ οτάς. Τῃ βομο]ο ἐπεκαλεῖ ῬΓῸ ἐπισ- 

τένει Ἠοἰπιϑοοίμ, ἐπιστέλλει γ6] ἐπέσπεελε Ῥδ]ΟΥ. 56154ᾳ. Ροϑβύ ὅθ 

ἰταηβροηϊν Ῥυίθῃ. ὅθ. ὃ σροο, ογθαιῃ ἀρεῖ Ε ΝΜ αγη. ὅθ. 

χαὶ τὸν σὸν αὐτάδελφον εἰς ὁμόσπορον ΒΌΓΡΕΒ, κεὶς τὸν σὸν αὖϑις πρόσ- 

μορόν γ᾽ ἀγάστορα ΘΟ τ οταϊ. προσμολὼν ΤῊ ΔΙῸ. ΑΙά., προσμολόντ' Βαΐῖ- 

1ον. αὖϑις ὁμόσπορον κακορροϑῶν Βγαποῖ, αὖϑε δύσμορον ἐς ἀδελφεόν 

ΘομαοίΖ, αὖϑις πρὸς μόριμον ἀδελφεόν Ἡ ο85, αὖτ᾽ ἀδελφὸν εἰς πα- 

τρὸς μόρον ) ΟΌΤΘΘ, αὖϑις πρὸς σπορὰν ἀδελφεόν ΒοΙΠ6, αὖϑις ἐς πα- 

τρὸς μοῖραν κάσιν (ΟΠ ᾿πὶ εἰς ὁμόσπορον κάσιν) ἨΘΥΤῊ.; αὖϑις πρὸς μόρον 

ταὐτόσπορον Ο ΟΗδαυρί, αὖϑες προσμόρως ἀδελφεόν ΚΊΙαῦβοη, προσμο- 

λὼν ὁμόσπορον Ὀϊπ4.. αὖϑες προσϑροῶν ὁμόσπορον ἘΥΆΠΟΚΟη, αὖϑες 

λοιδορῶν ὁμόσπορον Ἠδυΐαῃρ, αὖϑις αὐϑομόσπορον κάσιν ῬΥΊΘΗ, αὖϑις 

πρὸς μόρον {πρεπρωμένον) Τονϊποκὶ, αὖϑ᾽ ὁμόσπορον κἀδελφεόν, Ῥο5- 

ἰρᾷ αὖϑ᾽ ὁμόσπορόν τε καὶ κάσιν Ἡοϊπιβοοίι, αὖϑις πρὸς μοιραγέτην 

χάσιν Κεοκ, (αὐτάδελφον πρὸς μόρον ΟΡΘΓΑΙΟΙ). 5ὅθ85αᾳ. πρόσμο- 

ρον (Υ6] Ροίϊ8 δύσμορονῚ συλλήπτορα ἐξυπτιάζξοντ᾽ ὄνομα Π}ολυνεέκους 

κλύειν δυσεκτέλεστον τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος ΤΟΝ ΙΠΒΚΙ. 5ὅθ4. τὸν 

ὑἡπτιάζοντ᾽ Ἠαδτγίυηρ. 564. ἐξαμπετάξων ὄνομα Πολυνεέκους δέχα 

Ηοἰπηβοθί!. 5βθ5. δυσεκτελές δ᾽ οὗ (οἸἸπὴ δυσεντέλευτον νοὶ δύσ- 

τῆνον αὐτῷ) ϑομαοίζ, δυσεκτέλεστον ΗΥ͂οΞ5. δύς τ᾽ ἐν τελευτῇ Βοίμο, 

δυσεχτέλευτον Ήοτγπι., δὶς ἐν τελευτῇ .ΕὙΆΠΟΚΘΗ, δισσὸν τελευτῶν 

Θομποτᾶι, δίς γ᾽ ἀντὶ λύμης ὝὟΕΙ]. δισσῇ τελευτῇ Ἡογπογάθη. ὃςς 

τ᾽ ἐν τέλει τοὔνειδος ἐνδατούμενος ἨδἰπηΒο6.}. Ῥορὶ δὅ65 ΙδΔοὺ- 

πᾶπι| (πολυστενάκτων νεικέων ἀρχηγέτην) οἰαίαϊ Β156}]. 566. 

φλέγει δὲ Κροκ. δὲον στόμα [ιΟΥΠΠΒΚΙ. 567. ἢ ϑεῖον ΒΟΡ. 

568. ἰῃ 50! ]ο ὑστέροις ΟὈΘΓάΪΟΚ, νοῦθἃ ὥστε . . λέγεσϑαι 5οϊυη- 

σὶο ῬΑΙοΥ. 571. μητρὸς δὲ Οτοίί8. μητρὸς δὲ πηγὴ .- - δέκην 

Θομαοίζ. μητρός τε τὴν γῆν ΟΟῊἨΗδαυρί, κηρός (γ6] χηρῶν) τε πηγὴν 

ΒΟ νογας, μητρὸς δὲ πληγὰς (πηγὰς τθ0.) Ἡοϊπιβοοίῃ, μητρός τε 

πάχνην ϑί1Ι5801. πηγὴν (ἃ γΟΟΘ πηγός) . - δέκην ΜΊΘΒΘΙΘΓ. τροφῆς 

γ6] γονῆς δὲ πηγὴν ἘΒϊ50}1. δέχῃ ΒΙοπιῆοϊά. Ὑούβαπι ἀο]οὺ ῬΓΊθη, 

οὕ ὅ61 οἱ 688 ροβὶ δ18 ΟΟἸ]οοδΐ (δ79. 571. 561. 588) ϑοιποτγαί. 

571. 78 οἰοἰὶ θη. ὠδ179. πατρός τε γαῖα. σαηαυρί. δ74. 

πιανῶ πλάκα ϑομαοίζ, πιανῶ κόνιν ἨθἰΒΟΘΙΠ, πιανῶ πόλιν ΤΟΥ Π5ΚΙ. 

574.---Ἴ6. ἐγὼ μέν, οἷδ᾽ εὖ, τήνδε .. χϑόνα' μαχώμεϑ᾽- οὐκ... μό- 

ρον, μάντις. . χϑονός" ἄτης δ᾽ ἄρουραν ϑάνατος εὖ καρπιζέτω (888) 
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Βυγρθ5. 575. πολεμέας ἔρας ὕπο Ἠρἰμηβοοίῃ. Ὑ ΓΒ πὶ 5αβρθο- 

ἴαμα Βαροὶ βομαοίζ, ροβὲ δ76 ἰγαηβροηὶϊ Ἠδγίπηρ. 677. εὐκήλως 

ἔχων Ῥοπποῦ, εὔχηλός γ᾽ ἔχων Υγ8] Ῥοΐ8 εὔκηλος νέμων (οἰ 629 

εὔχυκλον) Ῥυτίθῃ, εὐτύχων νομὸν γ6] ροίϊι8 εὐτυκῶς νέμων 1, ΠΒΚΙ. 

578. ἐπῆν σάχει Ὠϊπά., ἐπὴν πέριξ ΤιΟΝἸΠΒΚΙ. 580. εὐϑεῖαν 

γγακοῆοϊα. δὴ φρενὸς οἸΐπὶ ϑοιιαοίζ. [ἢ 50}0110 ἀπεδείξατο ῬΑΙΘΥ. 

581. ἀφ᾽ ἧς ΡΙαῦ. Ατὐϑ!4. ὁ. 8, ΜοΥ. Ρ. 82 Ε,, 186 Β. 584. ἐυ- 

ναλλάξαντος ΒΙοπηΐ. 5687. χαρπὸς ἧς ἀσύμφορος Ὀϊπά. 58754. 

χαρπὸς οὗ κομιστέος Ἄτης ἀρούρας, ϑάνατος, ἐχχαρπέζεται Ὗ αΚο- 

ἢ 614, καρπὸν οὐ κομιστέον ἄτης . . ἐχκαρπίζεται (ἐκκομέξεται Ἠδγ- 

{ππσ)ὴ ϑομαοίζ, καρπὸς οὐ χκυμιστέος ἄτης ἀρούρᾳ ϑάνατος ἐγκαρτά- 
-.͵ τωβϑιν » Ω 2 “-" " γῃ ἘΞ Ἷ 5 Ἢ " 

ζεται γ6] ἄτης ἄρουραν ϑάνατος ἐκχαρπέζεται ΤΟΥ Ϊπ5ΚΙ, καρπὸς οὐ 

κομιστέος ἄτης ἀρούρας τῆσδ᾽ ἀεὶ καρπέζεται ΑἸ θοτί. 5688. ἄτης 

δ᾽ (οἶπι ἥτις γ} Βοῖμθ. ἄρουρα τόνπερ ἐκκαρπίζεται ἨθΙΠΙΒΟΘΙΙ, 

ἀρούρας ϑάνατος ἐκκαρπέζεται ΚοοΚ. ἣ ̓ χχαρπίζεται ΕΏΡΘΙ (οὐ ἃπίθ 

ΕσοΥαπὶ [Δ0008). 689. ἢ γὰρ ϑομαοίΖ, ὡς γὰρ Ὠϊπά., καὶ γὰρ 

ΒοΡΚ. 590. ἐν πανουργέᾳ τινέ τοοο., κἀν πανουργίᾳ τινέ δίδῃ!θΥ, 

καὶ πανουργοῖσέν τισι Ατπαϊάπβ, καὶ πανουργίαν τένων ϑομαθοίζ, χαὶ 

κακῇ πανουργίᾳ ἸΔροῦδ, καὶ πανουργίας πλέῳς Ὀϊπά,, καὶ πανουργίᾳ 

χλυτοῖς Ἠοϊπβοοίθ. ναύταισε ϑούροις καὶ πανουργίας τύποις 1,0- 

ΜΙ ΪΠ5ΚΙ. Ροξὶ 590 Ιδουπᾶπι βἰδίαϊς Β 1 50}} (προσχοῦσι τὸν νοῦν 

ἐν φρενῶν δυσβουλέαες Βαρρ]οῦ ἴρ56, χεζρας μιανϑεῖσ᾽ ἐν ϑεῶν ἱδρύ- 

μασιν ΚΘΟΚῚ). 591--- 98 ἀοϊ]οί Πϊ5ΟΠ]. 5992. ξυμπολέταις Υθ00., 

ξυμπολέτης ϑοιαθίζ. 694. ἐνδίκως τοοο. ταὐτῷ . . ἐν Δίκης 

ἀγρεύματε ϑεμαοίΖ. ἐκ Δέκης ΒΙοπιί,, εὐτυκῶς ΤΟΝ] π5Κὶ. ΥὙΘΓΒΌΠῚ 

ροβῦ 690 οοἸ]οοαῖ ΟἽ Ηαδυρί. 595. πληχϑεὶς ΒΙοιηΐ. 597. δέ 

καίος ῬτῸ ἄρεστος ΘΧΠΪθΘμΐ ΘΟΙΊΡΙ αΓῸ5. ααἱ ΑΘΒΟΙΥΠ] γ θᾶ γὙοὶ δᾶ- 

[ογαπὶ Ὑ61 ἀϑαγτραπὶ ροβίουϊοσθα (αὐ ΡΙαῦ. Ατἰβί. ὁ. 8, 5080]. ΡΙδί. 

48 τθρ. Πρ. 861 Β, ΟἹθμι. ΑἸοχ. ϑίγομι. ἴ ρ. 111 5.0. 41]. 408 

Ροβῦ Ῥογβοηῦσπι οὖ ΒΙομηἢ θ᾽ ἀἰαπιὶ οοηροβϑιὶ ἨΘΥΠΙΔΠΠ). σώφρων γε 

μὴν δέκαιος εὐσεβὴς ΚοοκΚ. δέκαιος κεδνὸς Ηοἰμηβοθῖῃ. ΥὙΥ̓ΘΥΒΌΠῚ 

Βρασίαπι ἱπαϊοαΐ ΚΊΘΗ], ᾿πίθυ ρούμι 6556, ΟἿΠῚ σοηαῖπαβ ἰηίογ οἱ ἀἰββϑῖ, 

Ραϊαὶ ἘΠ ΈΒΟΒΙ. 599. φρενῶν βέᾳ τοοο., βίᾳ ϑεῶν ῬαΙον, φρενῶν 

δέχα ΤΟΝ ΏΒΚΙ. 

600. αἰτοῦσι πομπὸν τήνδ᾽ ἀκρόπτολιν μολεῖν 1, ΚΑΥΒΘΓ. μὴ 

μακρὰν Ἢ εἰ]. πόλιν μολεῖν τϑοο., πᾶσιν μολεῖν ῬΔΑΥ͂. τὴν νεχρῶν 

πόλιν Βυγροβ, τὴν ἐναντέαν Ηατίπηρ, τὴν ἄκραν πόλιν Τμον]η5ΚΙ, τὴν 

μακρὰν ὁδὸν ΟΡοΥάϊοΚ. τήνδ᾽ ἄχραν παλαιμονεῖν ΚΘΟΚ. ὙΘΥΒᾺΠῚ 

ΑὉ ΒΕΈΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞΒ. νὰ" 

ἀοϊοὶ Ὀἰπάογῇ, ροβὺ 690 οο]]οοδῖ ΒοΥρ.. [ἢ 50}|0110 ἐπὲ. . κατοι- 

χίαν ἑλκυσϑήσεται. -- μολεῖν τὴν ἐναντίαν, τὴν εἰς Ἄργος ἘΡΟΓ, 

{σὺν τοῖς τείνουσὼ ἐπὶ τὴν εἰς Ἄργος ἀποικίαν ἑλκυσϑήσεται μολεῖν 

τὴν ἐναντίαν, τὴν εἰς Ἅιδην ΟὈοΓΟΙΟΚ. 604. ὡς οὐ χρὴ γ6] ὡς 

χρὴ μὴ ῬΑΙΘΥ. 605. κάρτος Οδπίον, χῦρος ΒΌγΡ68. ἔστε ΤΘΟΟ. 

7 56 μο]ο ζεῖν παρέπεται ῬΑΙΘΥ. 606. φιλῶ δὲ ΤΟΝ ΠΒΚΙ. ἢ 

λέγειν τἀκαέρια ϑιΔΕΪΘΥ. ἢ λακεῖν Βοῖμθ. ΥΘΥΒΌΠῚ βαβρθοΐαμῃ μαθοῖ 

σαηΗαυρὶ (οὐ δηΐθ Ἠδαυρίϊαπι ΙΔ 0005). 608. ἐχϑρῷ ξένον 1.ο- 

ΜΙ Π5[]. 609. τρέφει Βταποῖ, φορεῖ ΗρΥογάθη. 6095αᾳ. ἡβῶ- 

σαν φλέγει ποδῶχες ὄμμα Ἡρϊϑοοίῃ, ἡβῶσαν φϑάσει ποδῶκες ὄμμα 

Κροκ. 610. ποδῶκες εἰς χεέρωμα δ᾽ οἸΐπη ΑΥ̓͂ οἷ]. ( χεῖρά ϑ᾽ ἣ 

οὐ Τιονίπ5κι). γογβαπι ἀο!οῦ Ὠ]πά. θ61054ᾳ. πυρωπὸν ὄμμα 

ἁρπάσαι ξίρος ΤιΟΝΙΠΒΚΙ. 611 οἱΐπι βαβρθοίαπι μαθοθαῦ ϑομποίζ. 

Απηΐο 612 Ιαουπᾶπὶ θχοίρουθ ὑϑυβαπὶ 600 Ροβὺ 611 οοἸοοδΐαμι 5ἰδ- 

ταῦ ΕΒ Έ50}], 6192. Ξυϑροοίαπι παροὺ ΟΟ Ηδυρί. 618. δικαέ- 

ους λιτὰς γτθ00. 61354ᾳ. κλύοντες ϑεοὶ δικαίους λόγους ἐμοὺς 

εὖ τελεῖτε πόλιν εὐτυχεῖν (ἐμοὺς ἐχτελεῖτε πόλιν εὐτυχῇ ἨεἰπηΒο61}) 

ΟΡ. λιτὰς | τελεῖϑ᾽ ὡς τὰ τῆς πόλεος εὐτυχῇ γ6ὶ] ροϊζυ8 λιτὰς 

ἡμέτερος τελεῖϑ᾽ ὡς πάλος εὐτυχῇ Μ΄ ϑοΒμΙαΙ. 614. ἁμετέρας 

Ῥὶμᾶ. ἐμὰς εὖ τελοῖδ᾽ (τελοῖϑ᾽ το0.) γ6] ἐμὰς ἐκχτελοῖϑ᾽ ΒΙοιηΐ. 

ἡμετέρας ἀε]οῖο 50.101} τελεῖϑ᾽ ὡς πόλεως πρόμαχος εὐτυχῇ ΧΕΙ]. 

θ1554ᾳ. ἐκτρέποιτε γᾶς Ἡ ΥΟΒ5, ἐχτρέποντ᾽ ἐς γᾶς ΒοίΠ8. ἐχτρέπων 

τε γᾶς ἐπιμόλους πύργων τ ἘΑΙΑ γομ5. τρέποντες εἰς ἐπιμόλους 

Ηοἰπιβοοίι, ἐχτρέποντες ὡς ἐπιμόλους ΜΙ Βομηϊαί. 616. γᾶς πρὸς 

ἐπιμόλους τοοο., ἐς γᾶς ἐπιμόλους ἨΘΤΙΉΔΠΗ. 618. νῦν ἐφ᾽ ΒτυποΚκ, 

τόν τ᾽ ἐφ᾽ ΒΙοπιῖ., τῶνδ᾽ ἐφ᾽ οἸ πὶ ΠΙηᾶ., στάντ᾽ ἐφ᾽ ΒΙΒ0ΗΙ, ταῖσδ᾽ 

ἐφ᾽ ῬαΙθΘΥ. 619. αὐτοῦ σὸν Βυγθ685. 620. οἵας τ᾿ ῬΘΔΙΒΟΗ. 

οἵας τ᾽ ἀρᾶται σοί τ᾿ ἐπεύχεται ΥΥ6]]. 621. κἀποκηρυχϑεὶς χϑο- 

νός (χϑονός τθ0.) Κοοκ, ἁποχηρυχϑεὶς χϑονός οἰ Ὗ) εἱ]. δογϑυπι 

ρΡοβϑὺ 624 οοἸοοαί ΟἹ οί, Ψο θα ἰοτί. οἰοϊθπάιβ οὐ 622 ροβί 619 

ΓΘΡΟΠΘΗΔ.Β. β922. παιᾶνά τ᾽ ἐξιακχάσας ΔΠΟΠΥΠΊΙΒ, παιᾶν᾽ ἀνε- 

ξιακχάσας Αγμπαϊάυ5. ἐπεξιάκχασεν οἰἰπι Πἰπά., ἐπεξιακχάσαι. ἰἃ- 

οαμδπηι ροϑὺ ἤὰηῸ Υ. βίδα θη8, Υ ΕΙΟΒΐοΥ. 623. χτανεῖν ϑανὼν 

πέλας ϑομαοίζ. σοὶ ξυμφέρεσϑαέ {φησιν αὐτούργῳ χερὲ λελιμμένος) 

χτανεῖν σε καὶ ϑανὼν πέλας Ἐ ίΒ0}}, σοὶ ξυμφέρεσϑαέξ φησι καὶ 

ϑανεῖν πέλας Ἡοἰπιβοοῖ!!. καὶ κτανεῖν σταϑεὶς πέλας Τιον Π5ΚΙ. 

πη Βομο]ο φονεύσας ἀποϑανεῖν Ἡοἰπιβορίῃ. Ῥοϑὺ θ29 ᾿Ιδουηδῖη 

(ὑπ᾿ αὐτόχειρος αὐτόχειρ ἐφίεται) 5ιαἰαϊί Ὑ 61]. 0294. ἢ ζῶν 
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ες τώς σ᾽ ἀνδρηλατεῖν ϑομαοίζ. τιμαστῆρ᾽ ὅπως Ὀϊπά. τὸν δ᾽ 

τθο., ϑ8ϑ᾽ ὡς τοῦ., τώς σ᾽ ΑΙά., πως Βοῖϊμο, σῶς Ργίθῃη, τόν σ᾽ 

Ν Βομη αι. σ᾽ ὃν κἀνδρηλάτην Ἠατίυπρ. σῶς ἀνδρηλάτης Μδαγὶρ. 

ἀνδρηλατῶν ΒΙοπιβο!α (σῶς ἀνδρηλατῶν Ῥᾳ]6γ). ἢ ζῶν σ᾽ ἀτιμασ- 

τῆρά ϑ’ ὥς τ᾽ ἀνδρηλάτην Ἠεἰπιδοοίμ. 6095 Ξρυτγίυπι Ραυϊαθαΐ 

Βομαρίζ. 697 ἀοϊοὶ Ῥαϊου. [ἡ 500} 10 τούτων οὖν λιτῶν (ἐπα- 

χούσαντας Ἠεἰπιβοοίι, τῇ βίᾳ αὐτῶν ῬΑΙΘΥ. θ275αᾳ. γῆς τ᾽. . τῶν 

ὧν μέλεσϑαι Ἠοἰπιβοοίι, ἕοτί. χαλεῖ γενέσϑαι τῶνδ᾽ ἐποπτῆρας λιτῶν 

(οοίουὶβ (6165). 682. ἠσχημένη ΒαΐοΥ, ἠρτυμένῃ πθ8010 418, 

καυχωμένη Μ΄ ϑομπηϊαί. 638. Δέκῃ γὰρ Ἠθρττη. 684. κατάξω τ᾽ 

γθο., χατάξω γ᾽ ϑοβμαθρίζ. κατάξω φῶτα τόνδε Α Νδίοᾷξ. θ9454. 

χαὶ πάλιν. . δωμάτων ἐπιστροφάς (τ᾿ οπιαπὶ ΤΘΟΟ.) Ηρ πηβοθίῃ. 

θ8ὅ. πατρῴαν τθ0ο. 6860. ἐχεένῳ γ᾽ Ῥαυν, ἐκείνῳ γ᾽ γ6] ἐχεί- 

νου γ᾽ ΒοΘΒΙΘΟΚΘ. 686 54. ἀο]οἰ15, Βα ρρ]οὺ καὶ δὴ λέλεκται πάντα 

τἀντεταλμένα Ὀϊπά. 637. δοχεῖς τϑθοὺ. Ὑογβαπι ἀο]οῖ Ἠδ]Π), 

ληΐο 626 οοἸοοαὶ (ὧν οὔποτ᾽ 688 5010 68) Ῥυΐθη οὐ ἰΐὰ αὖ 1ηΐοΓ 

635 οἱ 637 «αἰϊαβ υ. (οὕτως ὁ τοῦδε κόμπος εἰς σὲ μαίνεται) οχ- 

οἰάονῖς, ΒΙΊΒΟΒΙ. ῬΡοβὶ 687 5Ξιυρριοὶ τούτῳ μάχεσϑαι:" τοῖς πά- 

ρος δ᾽ ἔχει καλῶς ΕἸ]. 637 ---39. γοῖῦὰ τα. . γνῶϑε 

ἰπαποὶς ῬδΙοΥ. 639. τὸ σὸν δ᾽ οὖν ἐστι ναυκληρεῖν πόλιν 

ΒΙ50}]. ναυχλήρει Ηρτγπι. (ὅπως δ᾽ ἄριστα ναυκλήρει πόλιν ΑἸλιά- 

μ]ρ). 641. ὠμὸν τρο. θ43. χλάειν Ῥογβομ, αὖ 5606 Γ. οὔτε 

δύρεσϑαι οχ ῬοΙβοπὶ ρτγδθοθρίο ΒΙ οι θ44. δυσϑροώτερος 

Ηρ βοοίῃ. θ45. ἐπώνυμον δὲ κάρτα Πολυνείκῃ λέγω ΒΆΓΡΘΕΒ. 

Πολυνείκη τοοο. [πῃ 50}0110 τὸ ἐπώνυμον τῇ φιλονεικέᾳ συμφωνεῖ 

5010]. ΓΘΟ. 646. τἀπίσημ᾽ Υἱοίοτ!α8. θ48. σὺν τύφῳ ΑἸαὰ. 

θ495ᾳ. ἀοϊοὶ ΗΟ. θ61. φεύγοντα ΒΙοπιῇ. ἔοτί. νηδύος σκότον. 

θὅ2. ἐφηβήσαντά πως Μοίποᾷκθ. θ58 ἀο]οὶ Η Υ ΟἹ. θδ4. ποτ᾽ 

εἶδε ΝΥ αΚΟΙ͂οΙα. προσειπεῖν οὐ ΒΙοπιί. προσειπεῖν νιν κατηξιώσατο 

γ61] προσεῖδε καί σφ᾽ ἐδεξιώσατο Μοῖποκο. χἀπεδεξιώσατο οΟἸΪπὶ 

Υ. [ἢ βοῇ] ο ἐν νέᾳ ἡλικέᾳ ῬΑΙΘΥ. θδὅδ. χληρουχέᾳ ΒΙοπιΐ., 

καχουργίᾳ Βαγίαηῃρ. θὅδ54ᾳ. 5ιβρθοῖοβ. βαθεῖ Η οἱ. θ6θ0. 

αὐτῷ προστατεῖν χειρῶν πέλας Ἠρἰπιβοοῖ!. νῦν ἴῃ σὺν τηυϊδίιπη 

ἴῃ Τθ6., συμπαραστατεῖν ΤΎΓΗ. 6567. ἢ τἄρ᾽ ἂν Ἠαγίυῃρ. 661. 

σὺν χασιγνήτῳ ἨοἰπηΒοΘ.}.. 661 --- 68. ἀοϊοί Π1ηα, 662 5α. 

ἀεἰοὶ Ῥυίθη.  θθ9. αἰχμὴν οἱ καὶ πτερῶν τοῦ. τεύχη τις, 

αἰγμὴν καὶ πτερῶν πρόβλημά μοι Ἠεϊπιβοθίῃ. αἰγμὴν καὶ πτε- 

ρῶν πρόβλημ᾽ ἅμα ΒΙΆΒΟΙΙ, αἰχμῆς τ᾽ ἀπτέρου προβλήματα Κροκ. 
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καὶ πορὼν πρόβλημ᾽ ἅμα ΤιοΝηΒΚΙ, στάδιά μοι προβλήματα (τοὶ 

αἰχμήν τις αἰχμητῶν ϑ᾽ ἅπερ προβλήματα) Ὑ 61]. θθὅ. ἴῃ ΒΟΠΟ]Ο 

τῷ ἀδελφῷ ὑπὸ σοῦ βλασφημουμένῳ ῬΙΘΥ. 666. κάλους σὺν 

᾿Δργείοισι Καδμείους ἔα Ηοἰ ΒΟ ἢ. θ67544ᾳ. αἷμα γὰρ καϑάρ- 

σιον οὐκ ἔστ᾽ ἀγήρω τοῦδε τοῦ μιάσματος (ἀοἰοῖο Υ. 668) ΜοΙΚΘΟΙ. 

668. ἀνδροῖν δ᾽ δμαέμοιν (διὰ μάχης βεβηκότοιν εὖτ᾽ ἂν γένηται 

ϑάνατος Ν ϑοιμϊαι. ϑάνατος ὧν ΕΠπΙθῖογ. ϑάνατος αὐϑέντης μυ- 

σός Ἠατίαηρ. 669. πεῖρας οἰΐπι Βοί 6, γε πέρας ΑΟὟ ϑομῃηοὶ- 

ἄδῃ. ἴπ βοβοο γνωσϑήσεται 5010]. ΤΘΟ. 6170. φέρει Υθ00. γΘΓΒΌΙΩ 

ὁποτο ἀδίαπι ροβὺ 611 ΕἼΘΟΟΙΙ ἀὐἰδαΐαπι οοἸ]οοδῦ ΒΓ ΠΘΓ. 6705α. 

(ἐμοὶ κακὸν φέρο: τις αἰσχύνης γ᾽ ἄτερ, εἴπερ μόνῳ γὰρ κῦδος εὖ 

τεϑνηκχότι ΝΜ ΒομμἸα). θ67054ᾳ. εἴπερ κακόν, φέροι .. ἄτερ᾽ 

ἔστω" μόνον γὰρ "" εὖ τεϑνηκότι" ϑανόντα δ᾽ αἰσχρῶς οὐ τιν εὖ 

κλύειν ἐρεῖς Το] η5Κ|. 6170 -- 72 ἀοϊοὺ ΑΙΛΑΜ. 67]. ἔστιν" 

χλέος γὰρ Μαγίυηρ, ἐκ τοῦ μόνον γὰρ ΧΝΕ1!. μένον νοὶ] μένει γὰρ 

κέρδος εὖ τεϑνηκόσι Εγδποκοθη, μένει γὰρ κέρδος ἕν τεϑνηκύτι Ηδεἰπι- 

οοί. χῦδος Ῥαιῦ. κέρδος εὖ ΒΆΘΟΠΟΙογ. τεϑνηχότι γτθ6. Υ61- 

5 ροβῦ 612 οοἸ]οοδΐ Θομαοίζ. ῬΙῸ ΒοΟ υ. υὖ 1ηἰουροϊαῖο βαρ θῦ 

δεινὸν μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχει κλέος Ὀϊπά. 67154ᾳ. ΟἸΟΓῸ 

εὐἰδαῖν Βαάμαιθ. οβί 671 Ἰδουηδπηι οἰαἰαϊ ΒΙοπί. 672. οὔ τιν᾽ 

εὐκλείαν φέρεις αϊπι, οὔτις εὔκλειαν φέρει ῬΑΙΘΥ. ουἱϊ χαχῶν δὲ 

χἀσχρῶν οὕνεχ᾽ ἄκλειάν γ᾽ ἔχει Ξομιο!αδία ΙΘρΊ550 γἱἀοίαγ. ἀρεῖς 

(ἀοθοθαὺ ἀρεῖγ ΔΠΟΙΥΙΩΒ. 673. 98. ομονίοαβ ραγίββ ΘΟΥΎΡΒΔΘ0 

εὐἱθαῖϊν Ὑ οβίρ μα], μοπη ΟΠ ΟΥἹ8 σαηαυρί. 673. καὶ μέμονας ῬοΥ- 

80η, οὗ μέμονας Ἠοϊπιβορίδι, πῆ μέμονας Μϑομπαί. 677. Κω- 

χυτοῦ ᾽λαχεν ΒΙοπιῖ. Ιῃ 5010110 Ροβί χῦμα ΘΧΟΙ 556 λαχόν ορ᾿παῖαΓ 

Ῥαϊου, ποταμός ἐστιν Ἅιδου ποτὶοῖῦ Ηοἰπιβοθίμ, τὸ τοῦ Κωκυτοῦ κῦμα 

εἰ παρήγγειλε τῷ Παΐῳ μὴ κοινωνεῖν τῇ γυναικέ, οὗτος δὲ παρήκουσεν 

αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀνόμως πατήρ 5601]. Τ86., παρήκουσαν καὶ συνε- 

γένοντο ΒΙΊΒΟΒΙ. θ67954ᾳ. ὁ δ᾽ ἀμαϑὴς οχ Β0ΠΟ0]1ο. 6Χ αὑὸ ἃᾧΡ- 

ρΡαγθαῦ πο ὠμοδακὴς, ΠΟ σε, ΠΟῊ πικρόκαρπον, 5688 πικρόκαρπος 

ἴη ἰοχία δχϑεῖβθθ, Ῥα16υ. πικρόκαρπος οἰϊδηι εἰ}. [Ι͂ῃ 50 βο 0 

εἰς ταὐτὸν συνελϑεῖν ῬΑΙΘΥ, εἰς ταὐτὸν ἐλϑεῖν 6], εἰς τὸ ἀποχκτεί- 

νειν Κἰτομμο, εἰς ταὐτοχτονεῖν ϑογοί. 682. τελεῖν ἀρὰ Τύχη. 

688. ἀχλάστοις ΗϑθἰπΙΒοο 1}. 684. μόρον τοοο. λέγουσα προτέ- 

ρου κέρδος ὕστερον μόρου ΘομαρίΖ, λέγουσα κέρδους πρότερον ὑστέ- 

ρου μόρον ἘΥΔΠΟΚΘΩ, λέγουσα" Κέρδος πότερον .. μόρου; ΒΟΒ γαῖ. 

ὕστερον μόρον Ῥαυῆ (πρότερον, ὕστερον μόρον ἨδἰπιΒοθ})). 6860. 
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βίου Ἠατγίαηρ. 687. ἔστι δόμων Β Βοιοηκ. δόμον τοοο., δόμους 

Βταποκ. οὗ ἂν ἐκ α ΟὟ ϑβομποίάον, ὅτου ἐκ Ῥγΐθῃ. ἐκ χερῶν ὅταν 

ῬοΥβοθ. ἴῃ 50 ῃο] ]ο ἄπεισι τῶν δόμων ῬΑΙΘΥ. θ68754ᾳ. ὅταν 

ἐσχάραι ϑεῶν ΒυγρΕ8. 689. ϑύους μὲν οὐ δεῖ" πῶς γάρ; ἦμε- 

λήμεϑα Βυγρθ5. 690. δ᾽ ἀπ’ ἀνδρῶν οχ 5610]. ῬΑΙΘΥ, δ᾽ ἀπή- 

μων Μεοηρθ. ϑεάσεται Βοπιᾶμη. ΘΙ]. τί νυν ΒΙοπηξ. 692. ἐπεὶ 

κλύδων ἨδρΙΠ. θ69954. παρέσταχ᾽ ἐπιδαιμονῶν . . ἀντροπαέᾳ 

χρονέᾳ: μεταλλακτὸς . . ϑεμερωτέρῳ Βαάβιᾶπι, παρέστακεν" ἔπειτ᾽ 

ἀγὼν λήματος αὖ τροπαΐέᾳ .. ϑελεωτέρῳ Του πβκὶ. ἐπεὶ δόμων λήμα- 

τος ἂν τροπαία χρονέα μεταλλακτὸς ἴσως ἂν ἔλϑοι Ἐ ἘΠ|15. 69925α6ᾳ. 

νῆν τάδε σοι παρέστακεν ἔπη ϑυμός" λῆμα δ᾽ ἂν ἐν τροπαίᾳ... με- 

ταλλακτὸν ἴσως ἀνέλϑοι" ϑαλερωτέρῳ ϑομαοίζ. ἐπεὶ δαμὲν λῆμα τὸ 

σὸν τροπαέᾳ .. μεταλλακτὸν δαὶ 695 ἐπειξεῖ ΒΙοτηΐ. 699. γαλα- 

ρωτέρῳ Ἦρττη., ϑελεμωτέρῳ Οοπίηρίοη, χαϑαρωτέρῳ νοὶ ρΡοίϊυ5 μα- 

λακωτέρῳ Ἠοἰπηβοοίῃ. 694. ἀνέλϑοι (οἱ 698 ἂν τροπαίᾳ) Ἠρδίῃ. 

697. φασμάτων ἐνυπνέων Τθ00. 

700. ὧν ὄνησις Βαυΐογ, ὧν ἀνῇ τις ΒΙοιηῆθ]4. μακρά ΒΡ. οἷ 

δὲ γρὴ ἩΗδΙπηΒοοΙἢ. 7092 --- 704 5ἰ. ἀἰϊδροβίίοβ: 104. 708. 702 

ΕπΘΟΟΙΙ ὑτἱθαϊ Βομαθίζ. 708. καλὴν τοῦ. νέκῃ . . κακὸν ἨδΙΤη.; 

νικᾶν... καχὴν ΑἸλιάπίρ. κοὺ χκάχην Βουγάοϊοί, χἀκάκην αν 

ΘΟΙ ποίου. χαὶ κακὴν φιλεῖ ϑεός ἘΑῚΤΑΙΓΟΠ5. χαὶ καχῷ (γ6] χάχῃ) 

νέμει ϑομοθιιδπη. χαὶ κακὴν τιμᾶν δοκεῖς: Βομνογας. Ὑ  υβατῃ {τ]- 

ναϊξ ἘϊδοΟΙϊ, ἀοίθοϊα νϑύβϑιι8 δηΐθ οὖ ροβϑί ἤππηο Υ. ποίδίο, ὟΝ Ἱ]. 

706. ἴοτί. ἀγόντων. --- ἐχφύγοιν ΝΑπΟΚ. 707. 5ἰσορῃδαβ οἵ δη- 

εἰβέσ. δἰϊουπδηϊ θα Βοιϊομου 8 ὑτἱθαϊ Με. 709. παναλαϑῇ 

Ὀιπά. 710. Τὸ τπρηϑασγα νοοᾶθ] εὐκταέαν οἵγ. 818, ϑᾳΡΡ!]. 590. 

ὠκύπουν Ἡρτπι., πατρόϑεν κλυτὰν Ῥτίθῃ, εὐκταῖον ἩθΥΝΘΓάθΗ. 

712. βλαφίφρονάς τ᾽ Θἰδιπόδα Ἠαγίθηῃρ. 718. παιδολέτωρ νέ- 

μεσις δ᾽ ὀτρύνει Ἠοἰπιβοοῖ!. ὧδ᾽ ὀτρύνει Β.ΓΙΘΓ. 714. ἴῃ 50} 110 

[οτί. χρινεῖν ρτὸ χινεῖν. (πραιδέα ῬΓῸ παιδία ῬΑΙ6Υ). 715. (Χά- 

λυῷ ὁ ϑιορμῃδηυβ). Σχυϑᾶν Ὀϊπά. 719. ἂν καὶ τοο. ὁπόσ᾽ 

ἀρκεῖ Ἠατίαηρ. φϑιμένους γε ϑίδη!ογ, φϑιμένοις (οἱ 720 ἀμοί- 

ροις) Υ6] φϑιμένους (οἱ ἀμοέρους) ῬΔΑΥ͂, φϑιμένους ἂν ΒΙοπιῖ. ὁπό- 

σαν δεῖ φϑιμένους συγκατέχειν ΟΡΘΓΙΟΚ. 721. αὐτοχτονοῦντες 

Ῥᾷυν, αὐτοχκτονῶσιν ΝΥ Θ]]Δπ6Γ. 72154. αὐτοχτόνοι καὐτοδάξκτοι 

Ηεοἰπηβοϑίῃ. 922. (ὧδ᾽ Ὑ αὐτοδάϊκτοι ἘΥΔΠΟΚΚΘΗ. 728. ἅ τε 

γ61] ἁ δὲ γϑονία κόνις Ῥαυν,, χαὶ χόνις χϑονία Βοῖπο, καὶ πατρία 

κόνες ἘΤΆΠΟΚΕΙ, καὶ γϑωνίνα κόνις Ἠδγΐπηρ, καὶ νερ τέρα χόνις ΝὟ 61]. 
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794. μελαμπαχνὲς ῬΔΕΥ͂. 795. ἴῃ 500}. εὑρεϑεέῃ (καϑαρμὸςδ 

γ6] ζλύσις) γ6] εὑρεϑεέη ὅστις αὐτοὺς ῬΑΙΘΥ. 726. λύσειεν 

“ΟΠ! αδίδπι Ἰορῖββθ ραΐϊαὶ Ῥοῦτθθ. ὦ μόχϑοι ἨρἰπηΒοείῃ. 791. 

συμμιγεῖς πόνοις ὟΥ ΕἸ]. 7929. παραιβασίαν τρθ00. οὐκ ἄποινον 

Ηδτίαηρ, ὀξύποινον ὙΥ οἷ], ὠ μμόποινον ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 780. ἐς δ᾽ αἰῶνα 

τρέτον Βοῖ!θ, αἰῶ τ᾽ ἐς τρέτατον ἨοἰπΙΒοΟΘΊἢ. 751. ᾿ἀπόλλωνος 

ἦλϑε Πάϊος ἩΥΟΒ5. 7892. ἔβα γτο βίᾳ, υἱδὶ δ᾽ 185 ἀθΙ]οπάυπι 

αἷζ, ῬΔΟΥ,. 734. ϑανόντα.. σαοῦν πόλιν Ἠρίηβοοίῃ. σώσειν 

ΒΙοπηΐ. 735. δ᾽ ἡδονῶν ἀβουλέαις τορυᾶῖαῦ ΒταπΟΚ (τϑοὶριὺ Ποη- 

ποι), δ᾽ αὖ φίλων ἀβουλέίαις Ἠαγίπηρ, δ᾽ αὖ φρενῶν ἀβουλέίαις Οὔ οΓ- 

ἀϊοκ. ἀβουλέαις νο}] ἀβουλέᾳ νοὶ ἀβουλέας γτθ00. 788. ὅς γε 

Ῥᾳ]ου. μὴ πρὸς, αὖ Υθ00., ΤηΔ 115 ΥΘΟΘῺΒ ἴῃ Μ πηδυρίηϊ Δα βου Ρ51556 

γΓΘου θα Γ. 3854. ὅστις οὐκ ἐς ἀγνὰν σπεέρειν ἨθφΙΠηΒΟΘΙΒ. 

741. ἔφλα οἰϊπι ΠΙπᾷ, 748. κῦμα ῥεῖ ΟΡοΓαΙΟΚ. 744. τὰ 

μὲν πέτνον, ἄλλα δ᾽ Ἠρϊπιβοθίῃ. ἀμείβει (νἱἀο]οοῖ αὐἷἱὰ ὁΧ Μ ἀεί 

μει τοί δία ἴ8150) ΚΙΡΟΒΠΟΙ. 745. τρέχηνον αΚοβοΙά, τρα- 

φαλόν Ἠατίθηρ. 741. ἀλκὰν τοο., ἄλκαρ ΒΙοπηΐ. 74754ᾳ. με- 

ταξὺ δ᾽ ἀλκὰν . . πύργος ἐν Ἴἤρει (γρ. ἄρει γ60.) ἨθΥΠη.: μεταξὺ δ᾽ 

ἀλχὰ .. τείνων πύργος ἀνεῴγει Ἠατίαηρ, ἀλκὰ μεταξὺ .. εὔρει 

Ηοἰπιβοοίι, μεταξὺ δ᾽ οἷδμα δ. . πύργος ἐρύχειν ΕΙ!, ἀλκὰ με- 

ταξὺ δι᾿ ὀλίγου τείνει πύργος ἀνεέργων ΟΡΘΥΙΟΚ, ἔοΥΐ. ἀλκὰ δὲ {λάξ- 

νος ὀλέγῳ τείνει πύργος ἐν εὔρει. 748. στεινὰ πύργος ἐρύκει 

γα Κοἢο] 4, στεινῷ πύργος ἐν εὔρει οἸΐπ) ϑο!μπθίΖ. 751. ταλαινᾶν 

Ηδτίαηρ, τελεῖται ΟὈΘΓΙΟΚ. 758. τελλόμεν᾽ οὐ παρέρχεται Υθ06. 

τὰ δ᾽ ὀλό᾽ ἀτελές οὐ Ἐπρογ. πελόμεν᾽ οὐ μὰψ ἔρχεται Ἠρττη., τελ- 

λόμεν᾽ οὗ προέρχεται Ἠδγΐπηρ, πελόμεν᾽ οὐ παῦρ᾽ ἔρχεται ἸΚΟΙΒίοΥ, 

ὀλό᾽ ἐπιπλόμεν᾽ οὐ παρέρχεται Ὗ ΕἸ. 754. πρόπρυμνον δ᾽ Τύγη,, 

πρόπρυμνον ΒΙοπι. [πῃ 5080110 ἀλφρηστῶν δὲ τῶν ὑβριστῶν, οἷον δι᾿ 

ὄλβου ὑβριξόντων ἨροἰμΒοοί. 755. βροτῶν ἀλφηστᾶν ἨροἰπΒοΘΊἢ. 

757. ἴῃ 500. παρὰ τοῦτο »νἦν Ἐ 50}, παρὰ τοῦτο τὸ »᾽ν ΚίγοΙ- 

μοί. 7568. ὅσοι τε Μεϊποῖο, δόμοι τε (οἸ1πὶ τ᾽ ἔνοικοι γΕ] τ᾽ 

ἐν οἴκοις νοὶ ϑεράπναι) ΜΥ Εἰ], ἑορταὶ 1)ᾶνΊ68, πρόμοι τε ΟὈΘΓΡΟΙΟΚ, 

ξένοι καὶ Ῥαϊογ. ϑεοὶ καὶ ξὺν ἑστίᾳ Μ΄ ϑΟΙΒπΙαί. 759. (τᾶς πό- 

λεως ΒΙοπιΐ)). πόλεως παλαιβίοτός τ᾿ Ἠατίαηρ. πολύβατός τ᾽ οἷ- 

μος βροτῶν Ἠοἰπιβοθίῃ. 7594. πόλεως, πουλύβοτοέ γ᾽ αἰῶν᾽ ὅσον 

τότ᾽ Οἰδίπουν βροτοὶ τιον ϑομαθίζ. 761. ἀναρπάξανδρον ΒΙοπηΐ., 

τὰν ἁρπάξανδρον Τοαΐί. 762. ϑῆρ᾽ ϑίδη!ο νυ. 7608. γρ. δ᾽ 

ἄρ᾽ ἔμφρων τρο., ἀρέρρων ἘρΟΓ. [π 50}0110 πρὸ τοῦ μεμαϑηκέναι 

ΔεϑοδυὶαΚ εἀ. εοΚΙεἶπα. Αρρεπάϊχ 6 
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Ὀἰπᾶ., ἢ τοὺς περὲ . . χρείσσονες βϑοϊυαϊὶ ϑβοτοῖ, ἐστερήϑη τῶν τέχ- 

νων τῶν κρειττόνων τῶν ὀμμάτων βου οὶ Ηδἰμηβοϑίμ. 764. ἐγέ- 

νεϑ᾽ ὁ ΟΡογάϊοκ. 765. δυσφρονῶν Ηεἰπιβοοίμ. 767. διδύμαν βλά- 

βαν ἐτέλεσεν οἸΐπι ΗΘΙΠῚ, ἀπετέλεσσε ΒτγυμποΚ. 7θ85ᾳ. (πατρο- 

φόνῳ τε χερὶ χρεισσοτέχνων δωμάτων ἐπλάγχϑη ϑομαθί). χερὶ 

μὲν χεστροτύπων Ηδιίαῃρ. 769. φρισσοτέχνων ϑίδηϊογ, χυρσο- 

τέχνων Ηρττι., χρεισσοτεχνῶν ἸοπδΙάδοῃ. γ᾽ ὀμμάτων ϑομαοίζ, δερ- 

γμάτων Μϑομπαί. ἐβλάφϑη ΟΡογάϊοΚ. 770. τέκνοις τ᾽ ῬδαΥ͂. 

τέχνοις δ᾽ ἀρράτους (οἸῖπι ὡραίέοις) Βοΐϊο, τέκνοισι δ᾽ ἀραίας ΝΥ εἰ- 

Ιδυογ, (τέκνοις δ᾽ ἀπ᾽ ἀραιᾶς ΘαΟΥὟ βομμηοίαου), τέχνοις δ᾽ ὡραίας 

Ηδτίαηρ, τέχνοις δ᾽ ἀϑλίας Ῥτίθῃ, τέκνοις δ᾽ ἀρειὰς ΜἩΥΊΘΒΘΙΟΥ, τέχ- 

νοις δ᾽ ἀγρίας ἘτΆΠΟΚοΙ, τέκνοις δ᾽ Ἄρεως 1ΤιΟΝΪΠΒΚΙ. 710 56α. 

ἀραίας τέκνοις δ᾽ .. τροφᾶς λιτὰς, πικρογλώσσους ἀράς ΜΟΙ. 

771. ἐπέδικεν Μοΐπεοκο, ἐπιτρόπους Υθ0.; ἐπίκοτος Ἠθδίῃ. 71156. 

τροφᾶς διαί Ν Βομμαί. 772. πιχρογλώσσους κύνας ΟΡοταΙοΚ. 

773. ἢ σφὲ τοο0., σφε δὴ Υθ0.; ἢ σφε Ἠοἰπιδοοίμ. [πὸ Β0}80110 τὴν 

οὐσίαν νείμασϑαι ἨοἰπιΒοο ἢ. 714. γερί ποτε διαλαχεῖν ϑομαθίζ, 

πικρὰ χερέ ποτε λαχεῖν ΟἸοΥΊ. 776. ροβὶ τελέσῃ ἱπβογθδηΐ 

οἸΐπη γϑὶ γε γ6] τὰ γ8ὶ γ᾽ ἅ Υϑ] τάδε, ΜΘΙΙΔΘΟΓ γο]οθαὺ τελέσειε. 

171. (μητέρ᾽, οὗ τεϑραμμέναι Βοίμο). (μὴ ᾿τέρων ΑΟὙΝ Βομῃοίἀογ). 

δαιμόνων δεδραγμέναι Ἠδὶπι. τεϑρυμμέναι Ηρττι., μὴ πέρα τετρυ- 

μέναι γ6] πημοναῖς τετρυμέναι, υἰδὶ νγοΥΒιι8 ΘΧΟΙἀΘΤΊΙ, Ῥτΐίθῃ, τεϑραγ- 

μέναι Ἠαγίαηρ, τετραμμέναι ΤιοΥἸΠ5ΚΙ. παῖδες, μὴ τρέσῃς τεϑραγ- 

μένη 1, ϑομμη!αί. Ῥοκὶ 777 Ἰδουπᾶπὶ ἱπάϊοδί ὟἾ 61}. 719. πέτ- 

τωχε δ᾽ Βυτρατὰ. ὀμβρέμων τθ00. 780. ἐν ἀπλοίᾳ Ἠαὶπι. εὐ- 

δέᾳ ᾽στι ν6ὶ εὐδέᾳ τε ΒΙοπιῆοΙά. Ῥοβὶ 781 Ιαουπᾶπὶ ἱπαϊοαὶ ΗδΥ- 

τὰηΡς. 8254. οὔοτο ἰτἰθυϊι, δα αϊῖο ἰηἰουτορδίοηΐβ βίσπο, ὟΝ 61]. 

788. ἐφαρξάμεσϑα Ὀϊπά. Απίθ 784 νϑυϑαμπι ΟΒΟΥΪ ἰηίθγοὶ 1588 

βυβρίοδῦαν ΒαΙ]ΘΓ. 785. ἑβδομαγένης Βυτίοῃ. 788. πρᾶγος 

εἰ πόλει παρόν τοοο. νεότοχον ΒΌΓΡΘΒ. πόλει πάλιν Ὀϊπά., πόλει 

πέλον ΚΊΘΙΙ, πόλει; λέγε Μοΐποᾷθ. 789-- 806. Ῥοβὶ 789 ἰπη56- 

εἰς 806 (ἀοϊ]οῖο ν. 805) ΘΟΟὟ ϑομμοίάοσ. Ησπο ογαϊποιι: 789. 1791. 

792. 798. 790. 195. 806. 196. 794. 191. 798 -- 804 ἀαὶ Ε ΑΙ ΑΉΓΘΏΒ, 

ν. 805 ἀοϊεῖο, 789 βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν, 191 τίνων 50ΥἹ010 οἱ 

απο ογαϊποιι: 189. 791. 792 (θἰδέπου γένους). 198. 806. 796. 190. 

796. 194. 7917. 798 οΧμϊθοὶ ΗΘΓΙΠΔΠΗ. Ιΐοῃ ἀοϊοῖο ν. 806, 5]. ἀ15- 

ΡΟ γουβα5: 789 (βασιλέες ὃ ̓ ὁμόσποροῦ. 79]. 7192 (ἰδέπου τό- 

χοι οὔτι Ηοϊπιβοθί ἰο). 198 (οὗ ᾽γώ. τεϑνᾶσι:). 794. 795. 790. 796 
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(οὕτως ὁμαέμοις χερσὶν). 800. 197 ---804 οἷ], 789. 791. 792. 798. 

γ90. 196. 194. 196 (ὄντως ἀδελφαῖς, υἱ οβϑὺ ἰῃ σϑοῦ.). 806. 79756ᾳ. 

τηΐου 856 δχοίρθγε ἰυδθοὶ ΗΔ]1. 789. βασιλέες τθ00. βασιλέων 

δ᾽ ὁμόσπορον, νῬοϑῖ 789 γουϑιπὶ (οἴμοι, τέ λέξεις; μῶν χατέφϑαρται 

γένος) Θχοϊ ἴ556 Τα8, ῬΔΙΘΥ. 790. αὐτοσφαγῶν Ὑ οἷ], αὐϑαι- 

ρέτων πᾶ. οβδαμι ἀο]οῖ (189 τοῦθ 5) ΒΘ Γ. 791. παρ- 

φρονῶ ΗΝ ΟΙ. 792. τόκοι ἨρΙπιβοοίῃ. 798. εἰμὲ πημάτων 

Ηοἰπηβοθίῃ. Ῥοεὶ 798 ἄυοβ γοϑιιβ ἰπίθγοϊ ἀῖββθ ρυΐαῦ ῬΔΙθυ. 

794. ἐστ᾽ ἀμφιπλήκτῳ δορὶ χατεσποδημένον Ἠδγίυῃρ. ἀμφιλέκτως 

νῦν Ηοἰπιβοοίῃ. η95. (ἐκεῖσ᾽ ἵκεσϑον; ΒΙοπι). χἤλϑεν, γΟΥΒΌΠΙ 

ροβὺ 781 ὑγδηβΡΟΏΘΏ8, ΑΙμιᾶπίς. βαρέα γοῦν Βοίμο, βαρέα γ᾽ οὖν 

γ6] βαρὺ μὲν οὖν ΒΙοπιΐ., βαρέα γ᾽ ἀλλ᾽ ῬαΙογ, βαρέα δ᾽ ὄνϑ᾽ Ηρι- 

γογάθῃ. βαρέα μὲν, ὅμως δ᾽ οὖν Βοίββοηδάβ. 796. αὑτοὺς .. 

ἠναέρονϑ᾽ ὁμοῦ Ἠαγίαῃρ, αὐταῖς . . ἠναῴρονϑ᾽ ἅμα Ἠοἰπιβοοί!, χαὐ- 

τούς γ᾽ κτέ. ΑἸ οτ. ἠναέροντ᾽ ἄρα Μοϊποᾷθ. 797. ὄντως τθ00. 

ἀμφοῖν ἄρα Ἠοἰπιδοο ἢ. 798. αὗτός γ᾽. . δὴ τὸ (γ6] πᾶν τὸ) 

Ηοἰπιβορϑίῃ. 799 δαχρύσασϑαι Υθ00. 799 -- 804 οἴογο {11- 

θυϊῦ ΥΘ0. 

800 -- 802. ἀοϊοὶ ΑἸ Οοτί. 8029. δωμάτων παμπησίαν Α 

Καιοκ. 803. δ᾽ ὅτι λάβωσιν ἂν τάφῳ χϑονός Βαγίυῃρ. 8095 54. 

ἀοϊοὶ Ῥυγίθῃ, ροβϑὲ 806 οο!οοδὺ ΟἹ οτ. 808 --- 806 ἀεϊοὺ Ὀϊπά. 

804. φρουρούμενοι ἨΘΥΤΉΔΏΗ, φυρώμενοι ἸιοΟΥΝΪΠΒΚΙ, χληρούμενοι 

ΥΥεἰ!, πορϑούμενοι νοὶ] σποδούμενοι Νοΐποκο, φϑατούμενοι ΚΙγΟΒΒΟΙ. 

805 54. ἀο]οί Βυΐ]ον, ροβί 798 οοΠ]οοαὶ (41. 196, ΧΟ. 19154.. 41 

80654., ΧΟ. 19954.) μον ΠΒΚΙ. 807-- 16 οἱ 847 --- ὅδ Ποηηϊ- 

Θμουΐοσαπι ργϑθϑα θα5, 817 -- 40 αυδίμπογἀθοῖπη 5᾽ ΡῈ} 15 ομοΥ υ 8, 

866 -- 59 οοΥΎρμδοο {τἱδυϊ ΟΟ Ηδυρί. 80854ᾳ. δαέμονες, οἵ 

τούσδε ῥύεσϑε Κάδμου πύργους Ἤθγπι.; δαέμονες οἱ δὴ Κάδμου πύρ- 

γους ἐρύεσϑε Ἡρἰπηϑοθ.}. 809. τούσδ᾽ ἐρύεσϑε τοο. τούσδε 

ῥύεσϑε “« - ἡ --Ἕ θιμᾶ.,. ζὠγυγέουςν νοὶ (ἀρχαέους) τούσδε ῥύ- 

εσϑε Ῥυίΐθῃ, τούσδε ῥύεσϑ᾽ (γ6] τούσδ᾽ ἔρρυσϑ᾽) ὦ Ἠαγίαῃρ. 811. 

πόλεως ἀσινεῖ σωτηρίᾳ τοοο., (σωτῆρι πτόλεως ἀσινείᾳ Ἐξ Α1ΑΠΓΘΗ5), 

σωτῆρι: πόλεως ἀσινείᾳ Ήρττη., πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι τύχῃ ὅϑ08016- 

β6]ἃ, πόλεως ἀσινεῖς (σωτῆρι ἀδ]οί0) ἘΥάποοη, πόλεως ἀσινὴς εὐ- 

σοίᾳ ΒἰίΒ0}], πόλεως ἀσινῆ φεῦξιν δεινῶν ῬΥΘΗ, πόλεως ἀσινοῦς 

εὐσοίᾳ Ἠεἰπιβοοῖ!. (Σωτήρῳ ΟΟἨΗαυρί). 812. χἀχ δυσδαίμο- 

νος Ὗ ΘΕ]. 818. ἐτύμως κλαύσω Ἠαγίπηρ, ἴογί. ἀγοὺς γε] ἄνδρας 

χλαύσω. πολεμάρχας Υθ00. 814. οὗ δῆτ᾽ ἐτεῶς ΠδΙπ. 81454. 
ἊΝ 
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ὀρϑῶς καὶ πολυνεικεῖς κατ᾽ ἐπωνυμίαν ΒΙοπηΐ. 8156 5υβρθοία 

Βοίμῖο. ζἐτεοκλεῖς) καὶ πολυνεικεῖς ϑοιποίζ, {κλεινοί τ᾽ ἐτεὸνδ (γ6] 

σύν τ᾽ εὐκλείᾳ) καὶ πολυνεικεῖς ἨθΥΤΗ.; (ἐτεὸν κλεινοὴν κ. π. ῬΙΘΗ, 

(χἀτεόκλειτοι) καὶ π. Μεΐποκο, ζχάρτ᾽ ἐτεοκλεῖς) κ. π. ΝΘΥΤΙΔΗ, 

χαὶ πολυνεικεῖς {ἠδ᾽ ἐτεοκλεῖς) ΟΡοσάϊοκ, ἴοτι. ἐτεόκλειτοι καὶ π. 

817 -- 46 ἀυοῖθυβ οι μοτυίοσιιπὶ δάβιρηδί ΑΟὙὟ Βομποίάου, βίγο- 

ῬΒδπὶ οὖ δηΐ. Βθι ΟΠΟΥΒ, 888 -- 468 ἰοῖ οἴόσο ἰγϊθαὶϊ ΟὈΘΓαΙΟΚ. 

8175. ὦ μέλαινα καὶ τάλαινα γένεος Οἰδέποι᾽ ἀρά Ἠατίυῃρ, ὦ μέ- 

λαιν’ ἀρὰ, τέλειε γένεος, Οἰδέπου πάρα ὙΥΕΙ,, ἢ μέλαινα . . Θἰδέπου 

στ᾿ ἀρά Μοΐποξκθ. 818. Οἰδέπου γ᾽ τοο., Θἰδέπους Βοίμθ, ΘΧ 

τηξοτργοίαιοπ τορϑῦϊν Ὠϊπά., αἰστώτειρ᾽ 1, ΚΑΥΞΟΓ., αἰανοῦς Ἠθίπι- 

ϑοοῖῃ!. Οἷυ. 110. 819. δεινόν (καινόν ΜοΙΠΘΚΘ) τι περιπέτνει 

με καρδίαν κρύος ἨφἰπηΒΟΘΙΒ, καχῶν τι περεπέτνει με καρδέαν χρύος 

1. χκαχοῦ (αυοᾶ 50μο]ϊαϑίδ Ἰοσουῖ) . . δέος Ῥα]ογ. Οἵ. 5080]. 

τοο. ἢ χαχοῦ ἀντὶ τοὺ κινδύνου. 82154. ϑυιὰς, ἠδ᾽ αἱμοσταγεῖς 

νεχροὺς ἔκλαυσα ὙὟΝ 6Ἱ]. 822. δυσμόρους Υθ00. 824. ξυναυ- 

λέα λέχους Ἠαγίυηρ. 897. ἄπειστοι τοῦ. ἀπίϑανοι ἨοΙπιΒοΘί}. 

8975. δ᾽ ἄπιστον Παΐου διήνυσαν μέριμναν ἀμφὶ πτόλιν Ἠδγίαῃρ. 

898. ἴῃ 50 0110 παρὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ περὶ τῆς πόλεως. φοβίθᾶ παρὰ 

τοῦ ϑεοῦ πόλλωνος Ἠοϊπιβοοῖι, παρὰ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τῆς πόλεως 

ϑογοί. 899. οὐδ᾽ ἀμβλύνεται ῬΑΙΘΥ. 831. ἄπυστον ϑομαοίζ. 

833. 39-- 840 46 5ἰαἰυϊ: Ἠογπιδπη, 888 -- 88 -- 899 -- 46. 1ἃ- 

ὁπὰπᾷ δηΐο 838 οἱ ροϑὶ 888 ποίδϊα, Υ 61}. 833. τάδ᾽ αὐτόκρανα 

εἰ. Εν. Μ. ν. 118, 84 αὐτόχρανα᾽ αὐτόδηλα, αὐτοχράαντα ΝΥ. 

8345... {τὰν διδυμανόρεα πόνων) χάχ᾽ ΟὟ ϑομποῖαον, δέδυμ᾽ 

ἄχορα κακά 1, ΚΑΥΞΕΓ. 8834 5.4. διπλαῖ μέριμναι, δίδυμ᾽ ἀγάνο- 
; 

ρεα καχά,} αὐτοφόνα, δέμορα, τέλεα τάδε (τάδε Υθ00.) πάϑη" τί 

φῶ, Πρτπ.., διπλᾶς μερίμνας διδυμάνορα δέμοιρα χάκ᾽ αὐτοφόνα, 

τέλεια τάδε πάϑη. τί φῶ, Ἠανίαμῃρ, διπλασιμέριμνα, διδυμαγανόρεε᾽ 

ἄχη, τ αὐτοσφαγῆ, δέμορα, τέλεια καὶ τέ φῶ; Ἠεἰπιβοοίι, δέδυμ᾽ ἀγα- 

νόρει᾽ ἄχη. οοἴοτα αὐ Ηθργπὶ., ΕἸ]. 895. ἀντίρονα ἨδΥΝΘΓΑΘΙ. 

836. ἰοτί. τέλεα τάδε. τί φῶ: 837. πόνων οἴῃ. ΟΡ. 89754. 

οὐκ ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων ἐφέστιοι Ηοἰπηβοθίῃ. 839. ἀλλὰ γόων 

φέλιαι ΉΘΥΤη. 841. ᾿Ιχέροντα πέμπεται ΟΠ ἀρ] ἢ. 841 566. 

ἀμεέβει τὰν μελάγχροκον νεκυοστόλον ϑεωρέδα ΒΙοχηΐ. 842. με- 

λαγχρόκων Ἠρττη., μελανόκροχον Ἠθἱ πο [ἢ μελάγκορον Η1, ΑἸΙΓΘΠΒ. 

8492. 54. τὰν (κατ᾽ Η 058) ἄστολον (ἄστολον το00.) μελάγχροκον ϑεω- 

ρέδα ϑίδηϊογ. τὰν μελανόχροχον ἀγάστονον ϑεωρέδα ὙἯ εἷ!. 849 
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-.846 5Ξοοἰυάϊ ΟΟἨΗδυρΡί. 843. νεχρόστολον Οδϑδιθ., ναυστο- 

λῶν ϑοῦπθηκ, νεχυόστολον 50}|0]. 16671556 νἱἀοίαν Βυῦοτο. [ἢ ΒΟ 10 

οὐ ζκυρέως» τὴν ΑΡγοΒοΙ, νῦν τὴν γτοὸ οὐ τὴν Κίγομ μοί, οἶδεν ϑεω- 

ρικὴν Ῥγὸ ὁδὸν ϑεωρητικὴν Ὠϊπά., ὁδὸν ϑεωρικὴν διαπεραιοῦται ὃ 

στόνος Ἠοϊπιϑοοίι, λέγει δὲ ὅτι ταύτην τὴν ὁδὸν, ὥσπερ ϑεωρίκὴν. 

οἵδεν ὃ στόνος, τὴν ἐπὶ τὸν Ἀχέροντα κτὲ. ῬΑΙΘΥ, ἥνπερ οἷδεν ΑὌΓΘΒΟΒ. 

ἀνάγνην Ῥαυν, ἄναγνον Ὀϊπά., ἴοτί. ἢ χατὰ τὴν ἀναπνοήν (861}. λέ- 

γε: ἄστονον). 844. ἀστιβῇ ᾿᾽πόλλωνε Ῥαυν,, ἀστιβῆ Παιῶνι ΗΙ, 

ΑὮΓΘΏΒ. 845. ἀνάλιον οἱοῖλ ΒΙοπιῖ., τὰν ἀνάλειον ΠΟΌΓΘΘ. 84θ. 

δυσφαῇ γ6] νηφανῆ ΒΟΘΟΚΗ. Ῥοβὶ 846 ἰογίϊαμη Ξίτορ μᾶπὶ οὐ δηΐ- 

εἶτ. ἰηΐουῖββθ ορί παῖαν ΑὈΘΡΙ. 849. οὐδ᾽ ΟΡοΓαΙΟΚ. 82 5α. 

φήμαις ἐν δυσκελάδοις ὕμνον Ἠδγίπῃηρ. Ῥοεὶ 8562. βυρρ]εΐ ἐπαχου- 

σάσας ΛΕ εἷ!, ἐξαρχούσας ῬαΑΙΘΥ. 854. ϊδᾳ Υἱοῖ., “Διδῃ ἘΠΠΙΒΙΘΥ, 

“Δ΄ δου ΒΙοιηΐ. 866. ἰὼ ἰώ Τἱπᾶ. [π 50 μ0}10 μέτρας καὶ στρό- 

φους ἐνδύονται Ἠοἰμβοοίῃ. 856---940 ᾳυϊπαυῖΐο5. αυϊπῖ8 ὁΠ0- 

γτοας5. υἱρθαϊῦ ΒΔΠΘΥΒΘΙ. 868. στενάχω ΒΙοπιί. [π 50110}. ζοτΐ. 

Ἀττικοί. 859. ὀρϑῆς ΒΙομηΐ. 860 -- 940. ποηιομουΐα να]ρὸ 

αἰϊογμδηΐῦ 5ῖο: 860. 864. 866. 810. 8172. 818. 875. 878. 880. 889. 

884. 886. 887. 890. 892. 896. 896. 898. 899. 906. 9017. 909. 910. 

917. 921. 929. 938. δρυα Ηδιηδηπαπ 510: 860. 8604. 8606. 870. 8172. 

618. 8158. 8718. 888. 884. 887. 890. 8958. 899. 906. 910. 917. 921. 

929. 988. δἃρυᾶ Ὀἰπάογῆσπι ΟἸἷπὶ 510: 8θ0. 864. 866. 870. 8172. 878. 

888. 890. 895. 899. 906. 910. 9117. 921. 929. 988, δρυὰ ὙΥ οβίρμδἃ- 

Ἰαπὶ δἷο: 860. 864. 866. 870. 872. 818. 814. 8158. 816. 818. 879. 

880. 888. 884. 886. 887. 888. 890. 891. 892. 895. 896. 897. 898, 

899. 906. 907. 908. 909. 910. 917. 921. 929. 955. -- [ηἴο αυ]η- 

ἀροῖπι ομογοαΐαβ αἰβίσαϊξ ΒΟΘΟΚΗ. --- 8645ᾳ. 8705. ΠΟΙΏΪΟΠΟΙΟΓΠῚ 

ΡΥΔΘΒΆ θα8., Οθίογδ ΠΟΙ μου 5. δἰ τουμδαμεριβ ἰσἱθυϊ Ο α Παυρί, 

86454.. 87054. ΘΟΙΎΡΙΔΘΟ, ΟοἰοΓἃ πο ὁπ ου δ αὖ ναϊρο ὑτἱθαῖϊ ατοίο- 

[ομᾷ. --- ὅπῃ Βουρῖῖο 800 -- θ9, 872 --- 11. 89 --- 98, 917 -- 20 Ατ- 

ἰροπᾶθ, αὐδθ ἷ5 τοϑροπάθηϊ ρῬϑγίθϑ Ι51θη86. οοἴοτα ΟΠΟΤῸ {{1010- 

μαΐ οἹἰπι ὙὟ οἷ]. Ναμπο ἰάθπι Ηθυτηδηπῦπὶ οἵ τηδρὶβ ὟΝ Θβίρ δ πη 56- 

οαἴΐα58. Βᾶπο ραν οποπι βἰδύϊ: Χοροῦ ἡ α΄ 800, Χο. 8θ4, Χοροῦ ἣ 

β΄ 866, Χο. 810, α΄ 812, β΄ 818, α΄ 814, β΄ 816, Χο. 818, α΄ 888, 

β΄ 884, α΄ 885, β΄ 888, Χο. 890, α΄ 896, ΄ 896, α΄ 897, β΄ 898, 

Χο. 899, α΄ 90θ, β΄ 907, ἀ΄ 908, β΄ 909, Χο. 910, α΄ 917, β΄ 918, 

α΄ 919, β΄ 920, Χο. 921, α΄ 929, β΄ 980, α΄ 991, β΄ 982, Χο. 988. 

Ναὴ οἷν. 860 οἱ δηΐ. 866 μι ομου 5, 8648α. εἱ 87054ᾳ. ἀποῖθυβ 
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μοι μουίοσιπι, 872 --- 940 ἀποάθοϊπι 5ἰ σι] 5 Ομογ 5 (872, 818, 888, 

890, 896, 899, 906, 910, 917, 921, 929, 988) ἰτἱραϊ. 862. δύ- 

μους ἑλόντες πατρῴους Ὑ εῖ]. 868. (ὧν μέλεοε Ηο58β.. δ86456. 

οἱ 87054. μοι οΒοΥ 5 ὑτἱδαϊς ΟἸγϑι. 867. ἐρειφιτοέχους ϑομιαθίζ. 

8608. τί δὴ 1,ΔΟΒπΙΔ πη. 86854ᾳ. διηλλάχϑητε Βύγπογ. διήλλαχϑ᾽ 

οὗ φιλέᾳ, σιδάρῳ ἨΥοΒ5. 870. ἀληϑὴς ϑομυοίΖ. τὰ πρὸς θ ἰδε- 

πόδα ἘΎΔΠΟΚΘΗ, φάτιν Θἰδιπόδα ἊΝ 61]. 8792. (διε ἀοϊ]οὶ ΒυγΠΘΥ). 

Ῥοβὶ 8738 αααϊὶ ὁμοῦ τετυμμένοι (ὁχ γ. 896) α ΟὟ Βομποίαον. 

874. ὁμοσπόρων Ἠεἰπιδοοί!. ὁμοσπλάγχνων γε, 8718 -- 11 (ἰΐθπι 884 

--- 889) δἰϊουὶ μοπιομοσῖο ἐτίθαθηβ, Ηδγίαηρ. πλευρῶν ὙΥ ΘἸΙΔι θ᾽. [πα 

500. τετυμμένοι τεϑνήκασιν οἱ ὁμόσπλαγχνοι Ἠφἰπηβορίῃ. Ῥοϑί 

874 πεπλαγμένους ἐννέπω οχ 879 ἱπίογροῃὶ! ὙΥ̓ΘΙ]ΔΟΓ, πλαγὰν ἐν- 

νέπω οχ 81854. ΒΑΠΙΟΓΡΟΓ, διεχρέϑητέ τοι (γ61 δή) Βαρριθὺ Ηδ]πὶ, 

ἔϑανον ἐπὶ φόνῳ Οτοϊίοἴοπα. 876. δ᾽ ἀοϊοὶ ΟἸθοτί. ἀντιφοντῶν 

ΒΙοπιΐ., αὐτοφόνων Ἠατίπηρ, ἀντερονούντων ατοίοΐοπά. 877. (ἐχ) 

ϑανάτων 1,ΔΟμπηαπη, ζαῖν ϑανάτων ΥΥ Θ]ΙΔπθν, {σφιν ϑανάτων, τἱδὶ 

Ροἰϊα5 889 χαὶ ἀο]θηάαπι 5ϊ1, Ηθγπι., (καὶ ϑανάτων ΕὙΆΠΟΙΚΘΙ, {τῶνν 

ϑανάτων Ῥτίοῃ, {δὴ» ϑανάτων ὙΥΕ1]]. 87854ᾳ. ΠΗΙΧ. α΄. δόμοισι 

καὶ σώμασι πεπλαγμένους ἐννέπω. ΠΗΙΧ. β΄. διανταίαν λέγεις πλα- 

γάν οἰὲπι ϑομαοίζ, διανταίαν λέγεις πλαγὰν δόμοις σώμασιν πεπλαγ- 

μένους 1,ΔΟΒπδπηη, (ὃ. λ. π. δόμοισιν καὶ σώμασιν ΟΟ Ἠδυρί), διαν- 

ταίαν λέγεις πεπλαγμένους καὶ δόμοισιν ἐννέπειν Ἠθτι., διανταέαν 

λέγεις πλαγάν: δόμοισε πεπλαγμένους ἐννέπω αὶ ΟὟ Βομποίαοτ, δέαν- 

ταίαν δόμοισι σώμασίν τ᾽ ἐννέπω πεπλαγμέναν (ἐννέπεις πεπλαγμένους 

761) Ηοἰπιβοθίῃ, διανταίαν ἔπεις δομαῖ σι(0}. 56}:01. ἰπ ΗΘ ΒΥ}. δομή᾽ 

σῶμα) καὶ δώμασιν πεπλαγμένους Μϑομπιαί, διανταέαν λέγεις πε- 

πλαγμέναν. Δόμοις καὶ σώμασιν πεπλαγμέναν ἐννέπω ὙΥ̓ Θδίρα]. δώ- 

μασιν καὶ πόλει πεπλαγμένους ΑΙ ΝΔΙΟΚ. 879. πεπληγμένην Υθ0.; 

πεπλαγμέναν Ἠαγίαῃρ. 880. (ἀναύδῳ ΒυγΠ6γ). μένει τ᾽ 1,8Δ0}- 

ΤΆΔΠΗ. 881. ἀραῖον ἔχ τε πατρὸς Τ,ΔΟΙΠΔΠη. τε πατρὸς (οἱ 

898 ἀμέμφεια) ΑἸμιάνίρ. 882. {σὺν διχόφρονε Ἠθττη., δαξό- 

φρονι, τἰδὶ καὶ γ6] δι οα]α8 ῬΓΔΘΡΟΠΘΠ 5 510, ΕἸΏΡΘΓ, {καὶ διχό- 

φρονι ατοιοΐοηά, ζσφὶν» ὃ. Ῥείθη. 885 54ᾳ. μένει. . ἐπιγόνοις 

βθοθαϊὶ ΟΘ δαρί. μενεῖ φῆμις ἐπιγόνοισιν Ἠοὶπιβοοίι, μενεῖ (Ο]1π| 

μένερ) χτέανα τάδ᾽ ἐπιγόνοις ὙὟ εἰ]. ἐπιγόνους ϑομποίάονη. 88786. 

(δε ὧν αἰνομόροις νεῖχος ἔβα οἸΐπι, ροβίθᾶ αἰνομόροις δ᾽ ὧν νεῖχος 

ἔβα Βοίμ6). 889. καὶ Ξοοϊυά! ΟΟἨἩδυρί. ϑανάτου μέρος Ἠρΐπ- 

βοϑίῃ. 891. (ἐμοιράσαντο δ᾽) ὥστ᾽ ἔσον λαχεῖν χτήματα ΝῊ ο5ῖ- 
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ρΡᾶ]. (ὥστ᾽ ἀοϊοῖ σαηαυρῦ. 899. ἴῃ 5010] 10 χαρισάμενος, 

γερὰ ὡς μηδετέρῳ χαρισάμενος δἃ 894 ΔΡΡΟΠΘΏΒ, ῬΑΙΘΥ. 892 564. 

διαλλαχτὴρ δ᾽ ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀμεμφὴς ἦν φίλοις οὔτ᾽ ἄσμενος (σοὶ ἄρ- 

μενος) ἐχϑροῖς Ηατίαπρ, (διαλλαχτὴρ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀμεμφὴς ἤν οὐδ᾽ 

εὔχαρις ΤΗ Η Βομιπι!α). (δ᾽ οὐκ ἀμεμφεῖ πὰρ φίλοις οὖδ ἐπιχάριτ 

Ἄρει ατοϊοΐοπα). 898. ἰοτί. φέλων. 894. οὐδ᾽ εὔχαρις (0111 

ἔγχαρις) Ὁϊπά. 896. σιδηρόπαλτοι οἸἑπι, Ῥοϑῖ σιδαροπλάκτους 

Βομαθίζ. 898. λάχῃ ϑομαυοίζ, λάκαι Ἠδγίμπῃρ. 899. δεινὰν 

ρτὸ δόμων Βτγιποκ. μάλ᾽ ἀχὼ (γεὶ ἀχὴν) ἐς (γε] ἐκ αὐτοὺς θοῦ: 

μάλ᾽ ἀχὼ δόμων ἐς αὐτοὺς Βοίμο, δεινὰν μάλ᾽ ἀχὼ δ᾽ ἐπ αὐτούς 

φομαοίΖ, δόμων μάλ᾽ ἀχὰν ἐς οὖς ΕἼ] ΠΊ516υ, δόμων δ᾽ ἀχὼ μάλ αὖ- 

τοῖς Ἡ γοΞ5, ἀχὼ μάλ᾽ αὐτοὺς δόμων ϑομο]οῇε]ά, δόμων μάλ Εν νὰ 

ἐπ᾿ αὐτοῖς Ήοτιι., μάλ᾽ ἀχάεις αὐτοὺς νοὶ δόμων ἀχὰν ἐς (ἐπ᾿) αὖ- 

τοὺς οἵϊπι Ῥτηίοπ, μάλ᾽ ἀχάεις δὲ τοὺς ΕΉροΡ, δόμους νιν ἀχλυοῦν- 

τας οἵἶϊπι οἰ], ἀχὼ δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσα Ηοἰμηβορίῃ. 899 56. 

μάλ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ δόμων τοὺς προπέμπει Δ οϑ Ρ Δ]. ὯΝ 899 566. 

μειλάϑρων ἔσω σφε δὴ προπέμπει αἰακτὴρ γόος . . ἀϊόφρων . - ἃ 

κλαιομέναισιν μινύϑει ταῖνδε δυοῖν ἀνάσσαιν Ἠδγΐυμῃρ. : ' 

901. ἴῃ 5ομο ο γοῦρὰ οὖχ . . χαέρων δ οὐ φιλογαϑής ῬΘΙ- 

Π6Γ6 υἱάϊὶ Ῥαῖθυ, δ ἰάθπι δαΐζων τὰς φρένας δὰ δαϊχτήρ (900) Το- 

ἴοσί, 902. οὐ φιλόφρων οἸΐπι ΗΘΓΠΊΔΠΗ. δάϊος, οὐχὶ ΒΌΓΠΘΥ. 

906. πάρεστιν εἰπεῖν Βυγραγά. 907. οἵ᾽ Ἠοϊπβδοοῖ. 908. ξέ- 

νων δὲ Τθο. 909. ἐν δᾷδε Βυτπου, ἐν δάαις Ἠδυΐϊαῃρ. 910. 

δυσδαίμων οχ ἱπίογΡρΓοίϑιϊοπθ τϑροί! ΕἸ] Π516Υγ. δυσδαιμόνως σφ᾽ ἁ 

τεχοῦσα ἘΞΑΤΆΑΆτοΙΒ, δυσδαέμονάς σφ᾽ ἁ τεκοῦσα Ηοτπ. δυσάνωρ 

ΟΡογάϊοκ. σφ᾽ ἅ τεκοῦσα {μάτηρ) Υ οβίρμδὶ. 91054ᾳ. (ἐὼν δυ- 

σαίων σφὶν ἁ τεκοῦσα πρὸ πασᾶν ὁπόσαι Ὀϊπᾷ.. δυσαέων σφ᾽ ἅ τε- 

χοῦσα {μάτηρ) πρὸ πασᾶν ὁπόσαι (οἸἶπιὶ ἐὼ δυσδαίμων σφ᾽ ἅ ΗΝ 

χοῦσα πρὸ πασᾶν ὁπόσαι) ῬΥΊΐθη, δυσδαιμονεστέρως τεχοῦσα πρὸ 

πασᾶν γυναικῶν ὁπόσαι ἨρὶπΙΒοΕἢ. 918. (πόσιν αὑτᾷ ϑεμένα 

παῖδα τὸν αὑτᾶς ΒοίΠ6). 91θ54. γερσὶν ὁμαιμόνεσσιν. Ὅμαίι- 

μονες δῆτα ἨεἰπηΒοοίἢ. 917. συνώλεϑροι ἍΝ ε]]. 918. διαν- 

τομαῖς γ6] ροίίυ5 διαρταμαῖς ἘΑΤΆΑΊγοηβ, διαπλοκαῖς Ἠδυΐυηρ, θεα- 

νομαῖς Μοὶ], διαλλαγαῖς ΟὈΘΓΟΙΟΚ. διατομαῖσιν οὐ φίλαις ΒΙοιηΐ. 

9921. ἐν γαίᾳ δὲ (εἰ 988 ἐπανϑήσαντες) 6 ΟὟ Βομμηοίαον. 992. 

φονόρρυτος οἸΐπι ϑομαοίζ. 994. ἴῃ 50 μοὶ ο δέχα πυρὸς Ἠεϊπι- 

506 .}. 9926. πικρῶν δὲ οἸϊπὶ Υ 6]. 997. πικρῶν δατητὰς ΗδΥ- 

ἴῃρ. 997. ἀράν γε πατρὸς ϑοιαθίξ. 9390. ἀχϑέων, τἰἶδὶ 918 
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ἀφέλαις Ἰοροπάθπι 511, ϑοθνθηκ. διόσδοτον οἸΐπη Ηθτπ. τῶν Διοσ- 
δότων ἀχέων γν6] ἀλγέων Διοσδότων ΒΙοιηΐί. ϑεοδότων ΟΟἨἩαυρί, 
διοπετῶν οἸΐμῃ Π]1πηᾶ. 991. σώμασι τοο., χώματι ΒΙοπ. γᾶ ὙΥ Εἰ]. 

932. ἐστι Του. 938. ἐπανδήσαντες Ἠατγίαηρ. 984. πόνοισι 
γενεάν οτηϊζαηΐ ΓΘΟΘΟ. 9956. τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽ νυ]ρο, τελευταέῳ 
δ᾽ 61]. 9397. παντρόπ᾽ ἐς φυγὰν Ἠαδτγίαπηρ. 9384. πύλαι- 
σιν αἷς ΒΙοπηξ. 940. χρατήσασ᾽ τοο. ἔληξ᾽ ὃ δαίμων γτοοο. (λῆξε 
Βοίθ). χρατήσασ᾽ ἅδ᾽ ἔληξε ΟΟἨΗδυρί. 941564ᾳ. Πᾶπο ΘΧίγ8- 

8) ἴα θυ]δ6 ραυίθπι, ἴῃ απᾶἃ {γ65 51π|] ἃρσαπί Πἰβί]Οη68. 80 8110, 

[ογίαϑβθ δὺ ΕπρΡΒοσυίομθ, δααϊΐαιη ἱπαϊοαὶ ΒοΥρκ. 941 - 85 ο]ΪΠ] 
ΥΘΥΒΙ 15 ὑΘΙΏΘΓΘ ὑΓΔΠΒΡΟΒ 15 ἴῃ ΒΊΓΟΡ 81 οὗ δη 51. γοαθρογαΐ ΗΘ Ώ., 

941 -- 49 οροάυμῃ, 980 -- 645 96 -- 79, 980 --- 95 οροάμμῃ 5Βίδίαϊ, 

ΤΠΔΟΒΙ 8 ΠΗ. 941 -- 95. Απἰροηδθ ΡΙῸ 56 η8ἃ ΟΠΟΙΕΠΊ ΓΘΒΡΟΠ- 

ἀφηΐθηι ἴδοϊς ΕἸΡΘΥ. 941. πληγεὶς ΑΙ ΝΔΟΚ. 9415. {σὺν 
παισϑεὶς ἔπαισας. Σὺ .. κατακανών ΑΟὟ ϑομποίάοι, {σὺ παισ- 

δεὶς ἔπαισας. Σὺ . . κατακτάς ὙὟΘΒΙΡΠΙΔΙ. παισϑεὶς ἔπαισας. Π]λή- 

ξας ἐπλήγης. Πρόκεισαι καταχτάς (949). Πρόκεισαι τεϑνηκώς (Υ. 

942 ἀο]οίο) Ῥυΐθῃ, παισϑεὶς ἔπαισας. Κεῖσαι κατακτάς (949), ᾿ΐοηη 

ν. 942 ἀο]οΐο, ΕΡΘΥ. 942. σὺ δ᾽ ἔϑανες κτανών τοοο., ἔϑανες 
(ϑάνες Ὠϊπα.) καταχκτάς ,ΔΟΒΙΔΠΗ. 945. μελεοπόνος ΕἸ], με- 

λεοποιός Ἠρβορίῃ. 9475.ᾳ. ἔω δάχρυα. ἤτω γόος ΑἸὰ.. ἔτω 
δάχρυ᾽. Ἴτω γόος ΜΥΘΙΙααοΥ. 1. ἐὼ γόος. Ἵ. ἰὼ δάκρυ. {(Χυ. 

δώμασι καὶ γϑονέ. |. πρὸ πάντων γ᾽ ἐμοί. Α. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοΐ 

6Χ Υ. 9885.) ΥΥ δβίρ 8]. [Ι͂ῃἢ βοῃο]ο πρὸς ἕτερον τρέπεται 50}|0]. 

γθ6., ὡς τὸ χοιμᾶσϑαι. χαὶ . . πρόκειται, 5Β0Πμο] απ δὰ 941 56. 
ΔΡΡΟΠΘη5 ΕἸἼΡΘΓ. 949. 4Ν. πρόχεισαι. ἰΣ΄. κατακτάς 1,Δ0}- 
πη. ὙΘΥΒα δηΐθ 947 τϑροηϊΐ Ηδγίθησ. προχεῖσϑε ν6ὶ] προ- 

χεῖσϑον χκατάχρας ΒοίΠο. Ῥοϑί ΑΝ. πρόκεισαι χκαταχτάς ΒΌΡΡΙΘΙ 

2. πρόκεισαε φονευϑείς ἤρτμ. (Δ. πρόκεισαε φονευϑείς. ΙΣ. 
πρόχεισαε κατακτάς ϑομποίΖζ). 4. πρόχκεισαι. [2Σ΄. κατέχτας Ἠρϊι- 

βοϑίῃ. Ὑοῦρα πρόκεισαε καταχτάς το] ἶα5 Δη 5 ΓΌΡἢ8Δ6, αἱ 984 

-- 989 νἱπαϊοαὶ (. πρόχεισαει καταχτάς. κπκ 1. ὀλοὰ λέγειν. Α. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 1. ἰὼ πόνος. 4. ἰὼ κακά. ΧΟ. δώμασι καὶ γϑονέ. 

Ϊ. πρὸ πάντων γ᾽ ἐμοί. 4. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοέ), γναυϊαὶ ὙΥ ΘΒίρ δὶ. 
προχείσεται 6χ ἀυρ]ϊοὶ βουὶρίαγα πρόκεισαι, πρόχειται γορροίϊῦ ῬΑΙΘΥ. 
Εκαπ 8] 18πὶ Ἰθοϊομθ πη προχείσϑω ἴ[υΐϊ586. ἰάθη οχ 5601} 10 οἴδοϊί. 

9ὅ054. οἱ 9θὅΞ5Ξᾳ. 4. ἐὴ ἐή. 12. ἐὴ ἐή Ὀϊπά. ϑδ0 -- ὅ2. ἢ 
μαΐνεται κτέ. ΤιΔΟ ΔΉ. 958. ἔσω δὲ Ἡοἰπιβορίῃ. 954. ἰὼ 
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Ἰὼ πολυδάκρυτε σύ τοοο., ἐὼ πανδάχρυτε σύ ΒΙοπιΐ.. ἰὼ πόλει δα- 

χρυτὲ σύ ΤιΔομπιᾶπη, ἐὼ ἰὼ δακρυτὲ σύ Ήρτπι., ἐὼ σὺ πανδάκρυτε 

τοι Ηδ]πι. 955. σὺ δ᾽ αὖ (5ἰο τ600.) καὶ πανάϑλιε ΒΙοιηβοϊ]ά. 

96654. φίλος ἔφϑισο. Φέλος ἔχτανες Ὁ Ἡδυρί. 967. καὶ φέ 

λον γ᾽ 1,ΔΟΒΠΔ ΠΗ. 9ὅ85ᾳ. ὀλοὰ .. ὀλοὰ ϑοϊιιοῖΣ, δεινὰ .. δεινά 

Βοϊββοηδάθ, δέδυμα .. δέδυμα, ᾿ᾶθο ροδὲ 961 ᾿ΓΔΠΒΡΟΠΘῊΒ οὐ ΐο 

Ιδουπᾶπὶ βἰδίαθηβ, Ὗ οἷ}, διπλόα .. διπλόα (ἴῃ οοἰοτὶβ ΑΝ Θ᾿ ὰπὶ 50- 

οαΐι5) Ηοἰηβοοίῃ. 960. ἄχεα τῶνδε τάδ᾽ ἐγγύϑεν οἸΐπὶ ΥΙ!. 

Ρορὶ 960 Ιαουπᾶπὶ ([.2.) οἸΐπι βἰαϊπθθδί, ΡῬτοχίπιδ 516 βουϊθθπβ: 4. 

πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαί ΙΣ. πέλας τῶνδ᾽ ἀδελφῶν, Πρττη. ᾿θῦθεᾳ. 

γόων (5 γ600.) τοέων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. ἤχέων πέλας δ δ᾽ λές 

Ἀδελφεαί. ᾿Αδελφεῶν 1 Ομ Δ ΠΗ, (ἀχέων δὲ τοίων ἐγγύϑεν -- τάδ 

ἀδελφὰ ἀδελφικῶν Ἠδυίαῃβ) ἄχεα δυοῖν τάδ᾽ ἐγγύϑεν (οἱ ἴῃ ΒΟΠ0]10 

ἄχεα ἤγουν ϑρῆνου.). Πέλας ἀδέλφ᾽ ἀδελφεῶν ΕΉΒΕΙ, ἄχεα Ξανδα 

τάδ᾽ ἐγγύϑεν. Πέλας ἴδ᾽ ἀδέλφ᾽ ἀδελφεῶν ΟΡογάϊοΚ. 961. πέ- 

λας δ᾽ ἀδελφῶν αἵδ᾽ ἀδελφεαί ΒτγυηοΚ, ἀδελφαὶ πέλας ἀδελρεῶν 

Βυχπου, αἵδ᾽ ἀδελφαὶ πέλας ἀδελφῶν ΒΙοπιΐ., ἀδελφεῶν ἀδελφεαί 

ΥΘΙΙΔσοΣ, πελόμεϑα δ᾽ αἵδ᾽ ἀχέων πέλας ατοϊεϊοπά, ἀδελφεαί γ 

ἀδελφεῶν ΟΘἨΗαυρί, πέλας ἀδελφαὶ ἀδελρεῶν ο]1π| Υοἰ1, πέλας 

δ᾽ ἀδέλῳ᾽ ἀδελφεῶν ΟΡΘΓΟΙΟΚ, ἀδελφεὰ τῶν ἀδελφεῶν ΗἩπσοίθΙ8 1. 

(πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφοὶ ὧν 5080]. [6 67586 γνἱἀοῦυῦ Ῥα!θῖ0).. Ῥοϑβί 961 

᾿πβοῦὶϊν 98454ᾳ. ἤδθιτη. 962 εὐ 917. μογερὰ βαρυδότειρα μοῖρα ΒΌΓΗΘΥ. 

μογερά ἀεο]οὺ Ηαγίαηρ. [061 Ῥχγίθη, ἀὼ βαρυδότειρα μοίρα ΒΟΥ] ΘΠ. 

9602 54. (ἰθπι 917 54.) Απίρομδο, 964 (το 919) ᾿5πΊ6 Π8 ὑἸρυῖ ΟΥΠῚ 

τροῦ. Πἰδτῖ5 Ηρτμι., 962 --- 64 (ἰἴθπι 9177 -- 79) ὁμότο οΟἰΐπη {Ἱθαθθαΐ 

Θομαρίζ, απ θη βθοαΐαβ οϑῦ ΒΙοπηΐ.. 962 -- 064 Απίρομδθ, 971 --ἶϑ 15π|6- 

π86 ἰτἰραὶϊ α ΟἿὟὨ Βομηθία ον. 968 εἱ 918. πότνε᾽ Οἰδίπου ΒυΙΠΘΥ. 

σχιᾶς Ὀϊπά., σκιὰ ἀοἰοῖ  ε]. 964. μέλαιν᾽ Ἐρινύς τ᾽ τὸ οἱ 919 

Ηατίθηρ. 90θ6 67. ἢ δυσϑέατα κτέ. [μΔΟΠΙΠΙΆΠΗ. 9θὅ -- θ8. 

ἢ δυσϑέατα πημάτων -- ᾿Εδεέξατ᾽ ἐκ φυγᾶς ἐών Ἠδτιΐπηρ, ἐὴ ἐὴ δυσ- 

ϑέατα πήματα -- Ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς ἐμοί Ηδίπι. Ιη 5080 110 ὡς 

πρὸς Πολυνεέκη καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ οΧ 5080]. Α Ηοἰπηβοθίι. 908. 

δείξατ᾽ Βαγπον, οὐ δεέξατ᾽ α ΟὟ ΒΟΒΠΘἰάΘΥ, ἔδειξε ὃ Ηρογτη., ἔδει- 

ξας Ῥαϊογ. ἐδέξατ᾽ ἐκπεφυγμένος οΟἸΪπὶ ὟΕΙ, ἐδέξατ ἐχ φυγᾶς 

μολών Ἠοϊηδορίῃ. 969. ὃς ἵἔχεϑ᾽ ὡς καταχτανων Ρυῖθμ, ὅδ᾽ 

ἔχεϑ᾽ ὡς, κατέκτανεν Ἠθἰπιβοοίῃ. 97154. ὥλεσεν δῆτ᾽ ἰών. Καὶ 

τὸ τοῦ νόσφισεν ΤιΔΟΙΙδπη, ὥλεσε δὴ τόδε. Καὶ τόδ ἐνόσφισεν 

ὙΥΘΙΙααον, (ἀπώλεσεν δή. Καὶ τὸ τοῦδ᾽ ἐνόσφισε Βοί!ιθ), ὠλεσεν 
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δῆτ᾽ αἰαῖ. Τόνδε καὶ νοσφίσας ατοϊοίεπα, ὄλεσεν τόδε. Τόδ᾽ ἐνόσ- 

φισεν ΟΟῊἩδαυρί, ὥλεσε δῆτ᾽ ἄπο. Καὶ τὸν ἐνόσφισε ἃ ΟὟ Βομποί- 

ἄρον, ὥλεσε δῆτ᾽ ἄπο, Τόνδε δ᾽ ἐνόσφισε Ἠατίαῃρ, ὥὦλεσε δῆτ᾽ ἄγαν. 
Τόνδε δ᾽ (οἰίπι δῆϑ᾽ ὅδε. Τόνδε τ ἐνόσφισεν ΙεΙ!, ὥλεσε δῆτά 
τοι. Καὶ τὸν ἐνόσφισεν Ηδ]πι, ὥλεσε δῆϑ᾽ ὁμοῦ. Καὶ τὸν ἐνόσφι- 
σεν ῬαΙΘΥ. 972. χαὶ τὸ τοῦδ᾽ ἐνόσφισεν ΒΟΌ. 9795αᾳ. τά- 

λανα τελῶν. Τάλανα παϑών οἸΐπι οὔπη 9ὅ954ᾳ. ὀλοὰ λέγειν. Ὀλοὰ 

δ᾽ ὁρᾶν, ρνοϑὺ 916 διπλᾶ λέγειν. Διπλᾶ δ᾽ δρᾶν βοΥγἱθοθαὶ οἱ 94756. 

Ροβὲ 961 οοἸ]οοαθαὶ δὰ ἰδοῦπδπὶ Θχρ]οηάδη, ΥΥ οἱ]. 974. τάλανα 

πάϑεν Βυγπου, τάλαν δ᾽ ἀκαέ ἃ ΟὟ Βομηρίαογ. 975. δύστηνα 
ΘίοΡθδηι5, δύσποτμα ϑομαοίζ, δέστονα οἸΐπι, ρμοβίθα δέτονα ΗΘΥΙΊΔΠΏΗ. 
δύστηνα καὶ (καὶ μαθοΐ τγθο.) χήδε᾽ ὁμώνυμα Βυγπον, δέτοινα κήδε" 

ὁνόνυμα ΤΔΟΒ8 πη, δύστανος ἃ χηδεμονέα Ὠϊπα., δέστολα καὶ κήδε 
ὁμαίμονα ΟσαἨΗαδυρί, δέτονα κήδη σύννομα ἘρΡΟΥ, δύστανα κήδε᾽ 
ὁμώνυμα ΕὙΔΠΟΚΟΗ, ἐτεὰ χκήδε᾽ ὁμώνυμα Ἠριηδορίῃ,, δέπτονα κήδε 
ὁμαέμονα 611, ἔοτί. διερὰ κήδε᾽ ὁμαέμονα. 976. δίώγρα δορι- 

πάλτων πημάτων οἸΐπη ϑομαυοίζ, δῶγρα πήματα παλμάτων (οἸ πὶ δὲ- 

πρηθόνεραμ πημάτων) Ἤρτπη., λυγρὰ τριπάλτων πημάτων Ὠϊπά., λυγρὰ 

τριπαλαέστων πημάτων ἘΤΔΠΟΚΘη, λυγρὰ τριπλάχων κακῶν Ἠατγίυηρ, 

λυγρὰ διπάλτων πημάτων ἘΠΠΡΟΡ, λυγρὰ διτλάμονα πήματα ΝῊ εἰ], 

διερὰ πάλματα πημάτων Ἠροϊτηβοοίῃ, δῶγρα τρέπαλτα πημάτων Ἠποίίε- 
κενπρτὰ γι τ πήματα τλαμόνων. ἴῃ 50Π0110 ζέοντα πήματα 

δυρί. . ἴῃ 5080] 10 ὡς βαρέα παρέγου ἶ 

971 - 79 δηΐθ 960 οἸ᾿πιὶ ΘΟ] οοαθαὶ τ Ροϑβί θ68 κὐοὐὐτειμενλοὴ 
ὕστερον το. σὺ δ᾽ οὔ νιν ὕστερον ἔμαϑες Ἠοἰπηβορίῃ. 983. τῷδ᾽ 
ἐσήμερος Ἠρὶτηβοοῖῃ!. 98454. οπ ἰ ΒαΓπογυ. Ὑογβίθυβ 984 89 
ὈΓΔΏΒΡΟΒΙ 5 Ἰδοιῃᾶ πη (ΞξΞ ἀὼ ἀὼ δυστόνων κακῶν ἄναξ Ἐτεόκλεις ἀρ- 

χηγέτα) βίδα ΥΥ Εδίρδὶ. 984. 95 6. οχμϊθοὶ ΕἸΠρΡΟΥ: ΗΝ. 

ὦ πόνος, ὦ χαχά, ΧΟ. δώμασι καὶ γϑονὲ 4Ν. ὀλοὰ λέγειν, Χύ. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν, 4Ν. πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. ΧΟ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 
γτῶ ἐδ ἰὼ δυστάνων ἀρχαγέτα. ΧΟ. ἰὼ ἰὼ πάντως πολυπονωτάτων. 

πὸ ΑΓ ἃ ι 
προ ἊΜ ἰὼ, ἐπδαμλνα δηηῃ το τ ἰὼ “να πατρὶ πάρευνον. 

ἤσομεν γϑονός: ΧΟ. ἰὼ ἰὼ ποῦ ᾽στι τιμιώτα- 

τον: : 9865. ὦ πόνος. Ὦ χαχά Βοῖϊο. ὦ πόνος. Ἢ κακά 

μρηβηθήχῃι : πρκαθν ὑμα ̓  κήδει ἩΉΠΗΝΝρ»» 9876. ἰὼ καχὰ 

Ἡμρμῇ Ὡ τ ἰᾷ ' τ ' 988. δόμοις χαὶ Γλοὶ- 

δ᾽ ἐμοί. ΙΣ΄. καὶ τῷ με ἥρω Ὁ τὴ ων ; : πρόσω γ 

ΑΓ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΒΒΑΒ. 91 

γιοί., καὶ πρὸ σοῦ γ᾽ Ὑουπρ, κἄτι πρόσω γ᾽ ΒΙοπιβοὶα. τὸ πρόσ- 

ϑεν γ᾽ ἐμοὶ οἰΐπι Ηοἰπιδβορίῃ. 990. δυστόνων γε] δυστήνων γε] 

δυσπότμων τοοο. ΑΝ. ἰὼ ἰὼ δύστανε κακῶν (ἀο]ο{8 οοὐοτ 5) ΒΙοπηΐ., 

Ἰὼ δυστάνων κακῶν. Ἰὼ, ἄναξ Ἐτεόκλεις ἀρχηγέτα (ΞΞ 998 οὐ 991 86: 

--99454. 5ἰδίιθ 8) ὟΝ Θ]]ΔΌΘΓ, ΙΣ. ἰὼ ἰὼ δυστάνων κακῶν. 4Ν. ἄναξ 

ἔτα. ΙΣ. ἀρχήγ᾽ ἔτα ἃ ΟΥΝ Βομποίαογ. πημάτων ἄναξ τοοο. [Σ. ἰὼ 

ἰὼ δυστόνων κακῶν ἄναξ ᾿Ετεόκλεις ἀρχηγέτα Τυγῃ.; ΑΝ. ἰὼ δυσ- 

πότμων. 1Σ. ἄναξ Ἐτεόκλεις. ΑΝ. σὺ δ᾽ ἀρχαγέτας. 1Σ. " » Ἠρττη. 

ἰὼ δυστάνων πημάτων (ἀεοἸοῖο ἄναξ) Ἠδγίυῃρ, ἰὼ δυστάνων ἀρχαγέ- 

ται (οἸπὶ δυσπότμων ἀρχαγέτα) Ῥτΐθη, αυΐ ροβὺ 990. 991. 99 Ι8- 

απα5 βίαἰαϊ!, ἐὼ ἰὼ πημάτων ἀρχαγέτα ΟΒΘΓΙΟΚ. 99054ᾳ. ἐὼ 

δυστόνων κακῶν. Πάντων πολυπονώτατοι ΟΟἨδυρί. 991 -- 92 

(ἰδσὰηᾶ ροβί 991 Ροβίίδ) Ξξ 998 --- 96 Βίαϊαϊί Ἡοτδηπῃ. 990 --- 992 

-- 998 ---95 Ηεἰπηβοθίμ. 991. ἐὼ ἀο]οι Ὠἰπᾶ. πάντων ἀο]οῦ [,80}- 

ἸΔΠΠπ. πολυπονώτατε οἱ πουλυπονώτατοι Υθ00- ἐὼ κακῶν πολυστο- 

νωτάτων ἨδΙπι. 99154ᾳ. ἀὼ πάντων πολυστονώτατοι δαιμονῶντες 

Ἄτᾳ Ἠατυίυῃρ. 992. ἀὼὸ καὶ Βυγηογ. δαιμονῶντες ἄτᾳ τθοο. (οἷ 

Ηδγπιδ πη). δαιμονῶντες ἔναντ᾽ ἄτᾳ α ΟΥὟΝ Βομιποίαογ, δαιμονῶντ᾽ ἐν 

ἄτᾳ Ῥαϊου. Ὑογβαπὶ ροβὶ 994 οοἸ]οοαὶ Οα Ηαυρί. 99854ᾳ. ἐώ, 

ποῦ ϑήσομεν χϑονός; Ἰώ, ποῦ τιμιώτατον; ΟΘῊΗδυρῦ, ποῦ .. χϑο- 

νός: Ποῦ στι τιμιώτατον; Ἠδυίαῃρ. 9983544ᾳ. ΧΟ. ἰὼ ἐὼ ποῦ 

σφε ϑήσομεν χϑονός; ἰὼ τιμιώτατον σῆμα πατρὶ πάρευνον Ὑ οβίρδὶ. 

994. ὅπου ᾽στὶ (γ6] ὅπου τὸ) τιμιώτατον ΟἸΪπὶ Ὀἰπαοτῖ, ἐὼ, οὗπέρ γε 

τιμιώτατον ΕΪΙ, ὅπου τι τιμιώτατον ἨρἰΠΙΒΟΘΙΙ, ποῦ τιμιώτατον 

μέρος ΟΡοΤΙΟΚ. 995. σῆμα 5010]. 16ρῖ556 ΥἱάθίΓ ὙΥ ΟΘΙΡΠΔ110, 

σπέρμα οοπίοὶξ Υ εἰ], ἕοτι. πτῶμα. ξύνευνον Ἠαγίυπσ. ΥοΥβαπι ἐὼ 

πῆμα π. πάρευνον Ῥοϑὺ 992 (ἐὸ δαιμονῶντες ἄτᾳ) οἸ πὶ {ϑηϑροηθ δ 

Ῥυίθῃ. Ῥορὶ 995 οοἸϊοοαῖ 1048 ---48 Εἰ], ομοσϊοαπι ἰἱπίθγ- 

οἰἀϊ556, ΡῈ. αυοάᾶ Ι5π|6π868 ὨἰΒίΥ10 ῬΘΓΞΟΠΔΠῚΙ ΡΥϑθοοπΐβ ἱπαπογοῖ, Ρὰ- 

ἰδ Βυγδίδῃ. 996544ᾳ. δηὸ Οχίγοηδπὶ ῬΑΓΐΘΙ. ἃ ἔθ] ὑΠΠοσὶδθ 

τοῖα, δἰΐθπαπι ἰυαίοανῦ Α ΒΘΒΟΕΙ!. 996. ἀπαγγεῖλαι τοῦ. δὸ- 

χοῦντα καὶ μέλοντ᾽ (μέλλοντ᾽ Υθ0.) Βιυποῖκ. ὑμῖν τὰ μὲν δόξαντ᾽ 

ΒΙοπιῖ., δόξαντα καὶ δοχοῦντ᾽ ΕΙ!. γύναι, τὰ κυρωϑέντ᾽ ῬαΙοΥ. 

997. Καδμείας χϑονός τθο. 99754ᾳ. Καδμείας χϑονός . . εὐνοίᾳ 

πόλεως ΒΙοιηβοὶ]ά. 998. 500} νοῦῦα εὐφήμως --- εἶπεν τοΐοτί 

αἃ 996 Ὀἱπᾶ., 56 ροτεποηΐ δὰ εὐναίᾳ. Τοϊά. ἐν τῷ τόπῳ τοῦ πατρὸς 

τάφου ῬΔΙΘΥ. 999. φέλης ΒΙοπιῆο]ά. 

1000. εὔγγων γὰρ Ἠδγτίυῃρ. ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν τέλει ἸΔΟΟΌΒ, 



92 ΑΡΡΕΝΘΙΧ 

ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πύλαις ΕὙΔΠΟΚΟΙ, ὄλεϑρον εἶργε τῇ πόλει ΕἸ. 

10005ᾳ. εὔνγων γὰρ .. πόλει ἱερῶν πατρῴων, ὅσιος ὦν, μομφῆς δ᾽ 

ἄτερ ῬΑΙΟΥ. 1001. ὡῶν ΗἩΥΟΙ . 1002. τέϑνηκεν ὥσπερ 

ΒΙοπιῖ. τέϑνηχεν οὕνεχ᾽, ὡς νέοις Ἠδγίπηρ. 1004. Ξυρτὰ νεχρὸν 

βουϊρίαμῃ λέγω ἴῃ τθο., Πολυνεέκῃ λέγω ΧΕ]. 1006. Καδμείας 

ΓΘ0. 1008. ἰῃ 56] Πολυνεέκεει ἔσταε μὴ Ὀϊπά. 1009. 

ἀτιμάσας ἔχει, ἀρ]οίο γν. 1010, ΥΥ̓ΟΙ]. 1011. τούτου ϑομαοίζ. 

πετεινῶν Τθ00. 1018. τυμβοχόα γοήματα γν6] τυμβόχωστα χώ- 

ματα Ἠαγίαηρσ, τυμβοχόα μειλέγματα ΝΆΡΘΕΥ. 1015. εἶναι δ᾽ ἄτι- 

μὸν Βτάποκ. Ὑογϑαπι ἀο]οὶ ΟἹ οτί. 1016. τῷ γε τθοὺ. ταῦτ᾽ 

ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἔδοξε ϑομαοίζ. ἔδοξ᾽ ἐς τόνδε Ηδ]ηι. 1017. γε 
οὐ τοο. προστάταισι Καδμείων ΒΙοπιῇ,, Κ΄. πρὸ προστάταις α ΟὟ 

ΒΟΒ ποίου, Καδμείων ἐπιστάταις Ἠρἰπηβορίῃ. 1019. κἀμὲ χυ- 

δύνῳ ΒΙοπιί. κἀμὲ χινδύνῳ ᾿μβαλῶ Ἠοϊπιϑορίῃ. 101954ᾳ. χἄν 
με χινδύνῳ βάλω . . οὐκ αἰσχύνομαι Ἠαγίαηῃρ. 1020. τιμῶσ᾽ 

ἀδελφὸν ἨρίτηΒΟΟ.}. 1021. ἰογί. ἔχουσ᾽ ἄναρχον τήνδ᾽ ἀπιστίαν 

πόλε. 1029. Ξυβροοίι5 Ῥα]οῖο. χαὲὶ τὸ δυστήνου Ῥδαν. 1024. 

ἑχόντε γθ66. χοίνωνεῖ Τθ0. 1026. οὔτε ΒΙοπιΐ. Υ81 δηΐθ 
γ6] ροϑὲ 1029 ᾿Ιδουηὰ βἰδϊαθπάα δυῦ 1031 δηΐθ 1080 Ροῃθηα 85 Υἱ- 

ἀἰΐαγ Ῥυϊθηΐο. χεὲ τἄλλα μὴ πάρεστιν, ἀλλ᾽ ὅμως κόνιν Βαρρὶθΐ οἵ 

1081 αὐτὴ 5οΥ]01 ὙΥ 61]. 1031. καὶ γῇ χαλύφω ὭοῦτοΘθ. μηδέ 

σοι δόξῃ πάλιν ΒγΌΠΟΚ. 1038. τόδε Τθο. 1085. ἐχφυγεῖν 
ΙΔ00058. 1086. τραχὺς ΒοὈ., τραχύς γ᾽ Βυγρο5Β. δ᾽ Ομ {0 Υθο. 
τραχὺς δ᾽ ἄϑαπτος οὗτος... γενήσεται; 1, Βομπηϊαϊ. [ἢ 5Ο0ΠΟ]ΪΟ ἀνασ- 

τελεῖς ῬΑΙΘΥ. 1087. σὺ χοσμήσεις τάφῳ γτϑθο. 1038. ἢ δή" 

τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετέμηται ϑεοῖς; Οαδαυν., ἤδη τὰ τοῦδ᾽ ὅτ᾽ οὐκ 

ἀτίμητ᾽ ἦν ϑεοῖς Μανία, ἤϑη τὰ τοῦδ᾽ οὐδ᾽ αἷμ᾽ ἀτέμητον ϑεοῖς 

Βομδῆη. ἧ δὴ τὰ ἘΑΤΑΒγοΙ5, ἦ δὴν τὰ ΒΎΔΠΟΚΟΙ. (οὐδ᾽ ἠτετέ 
μηται ατοίϊα5), εὖ διατετέμηται ΔΠΟΠΥΠΙ5. τὰ τοῦδ᾽ οὐ δυστετέμη- 
ται ϑεοῖς ρτγηι., τὰ τοῦδ᾽ οὐδ᾽ ἀποτετέμηται ϑεοῖς Βοίβδοπδάθ, τὰ 
τοῦδ᾽ οὐ δέχα τετέμηται ϑεοῖς ΜΜΥΘΒΘΙΟΓ, τὰ τοῦδε δυστετέμηται 

ϑεοῖς ; Ἠοἰπηβοθίῃ. λεῷ γνὶ] τέως Ῥδαν. 1099. χινδύνῳ ᾽μβα- 
λεῖν Ἠροὶπηβορίῃ. Ῥοβὶ 1041 νϑγβὰμη Απίϊρομδο (οἵ γε ξυνηδέώκη- 
σαν ὑβρίσαντέ νιν) Θχοϊ͵586 ρΡαΐδί, 1042 Ργδθοοηὶ {Ἰθαθη5. ΗΘΙΠΙ. 

1042. περαίνειν Ἠαγτίθησ. ὙοΥΒαΠῚ ροϑί 1044 ἰγδηβροηϊΐ 5] ἢ 88. 

1048 ροϑὶ 1044 οοἸοοαί ῬΔΙοΥ. 1045. 1062 ΠΗΙΧ.. 1054 ΑΝΤ. 

ῬΓΔΘΒΟΥΙ ΤΎΛΪ. 1046 --- 1051 ΞΞ1052 ---10567, 1088 --- 1068 ΞΞ 

1064 -- 1070. ᾿ΙΔοπηΐβ ρΡοβϑὺ χαποτρέπομαι 1052 οἱ προπομποί 1061 
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βἰρηϊοδίίβ, διυουμδη 8 ποι μου 5 ὑτἱθαυΐϊ βοῦν ΘηΚ. 104 --48 

ΘΟΙΎΡΙΔΘΟ, ΟθίθΙἃ μοιηϊο μου β (1049. 1062, 1068, 1064) (ἱραυϊ 

σΘηΉαυρί. Ησπὸ ογάϊποπιὶ ΘΙ] ΟΠΟΓΙΟΓΌΠΙ: 4 1046 ---51, 8 1052 -- 

51, Β΄ τ068 --- 08, 410θ4 -- ΤῸ οἰαίυϊ Η1, ΑἸγθη5. 1048 ---ὅ8 ΟΟΥΥ- 

Ρμδοαπι, 1054 -- 68 αἰζοσαι Προ] ουίατη. 1064566: ΟΟΥΎΡΒΔΘυηι 

οαπη το αΐβ υἱγρί πἰθ5 τοί Ραϊδί ΕἸΏΡΘΓ. 1046 (1046). ἴῃ Β0ΠΟ]10Ὸ 

κλαιουσῶν ρτο οὐσῶν Βοῖμ!θ. 1047. Ἐρινῦς Ἠαγίυῃρ. Κῆρες Ἐρε- 

νύες οἰοἰϊ, 1046 --- 1061 ΞΞ1052 --- 1067 5δἰδίιθ 8, ἘΪ. ΚΙο. 104758ᾳ. 

αἷς - . γένος ὦλετο οἰΐπη ὟΝ 6]. 1048. ὠλέσσατε ἘΪπι5]οΥ, ὠλέσατ᾽ 

ἐχ Βαγροβ, ὄλλυτε Ηοἰπιβοοῖῃ. 1062. ἄλλα ἨΙ, Αγοηβ8. κἀποτρέπο- 

μαι ἀο]οὶ Ηαγίθμρ. χἀποστρέφομαι Ῥα]ου, ἴοτί. κἀφοσιοῦμαι. 1068. 

λῆμα Μείΐποκο, δόγμα ΤΙ, Βομιηϊαί. 1057. εἶσι. τίς ἄν οὖν ταῦτα 

γ6] εἰσι. τίς ἂν ταῦτα γΕ] εἶσι. τίς οὖν ταῦτα τοοο. εἶσιν. τίς ἂν 

οὖν ταῦτα πίϑοιτο Βτυμοῖ, εἶσι. τές ἂν ταῦτα πίϑοιτο Ῥογδβοῃ, εἶσι" 

τίς οὖν ταῦτα πίϑοιτ᾽ ἄν; οἸΐπι ἘΠ Έ50}), εἶσι" τίς οὖν ἂν τὰ πίϑοιτο 

Ηδτηι., (εἶσιν. τίς ταῦτα πίϑοιτο ἨδγϊαΠρ). 1058. δράτω (δὲ) 

Τατη., δράτω {τε Οδηϊον, δράτω (γεδ οἸΪπὶ ΒΙοηνΐ. 1000. μὲν 

γὰρ τοοο., μὲν Υἱοί. καὲ καταϑάφομεν ἈἘΪ. ΚΙοίΖ. Ῥοϑί 1061 

Βαρρ]οὶ τῇ Καδμογενεῖ ἈΪΊΒΟΙ], τῇ Καδμείων ἨθΙη. 1064. ὡς 

ὕ τε πόλις ΒΙοπιί., ᾧπερ τε πόλις ΚΊΘΙ. 1066 54ᾳ. Ξ5ομοϊ!!αϑίδ 

ἴοσθ πᾶθο: μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ τὴν ἰδέαν πόλεως ἰσχὺν ὑπερεῖχεν, 

τὴν Καδμείων τ᾽ ἤρυξε πόλιν ἸΘρΊ556 νἱἀοίαν ῬΔΙΕΙΟ. Ι 50}0110 

παρέστησεν εἰ ἡμῶν ὥσπερ ὑπὸ ἰάθπ). 1067. Καδμείαν ΒΙοπιΐ. 

1069. ἀλλοδαπῶν Υθ00. 106954. μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν 1] κύματε φω- 

τῶν κατακλυσϑῆν (ἀο]οἰ8. νογὉ}5 τὰ μάλιστα) Τ, Ὠιπαογῇ. 1070. 

χειμασϑεῖσαν καταδῦναι ῬΆΙΘΥ. 



ἈΡΡΕΝΘΟΙΧ 

ΡΣ. 

ϑοραγδύίτη οἀϊάογαπῦ ἔθυ απ α ΒΌΓΘ98 (1821), Πα δυρύ 

(1829), ΕἸΒΟΒ ποτ αὐ (1858), ΟΚ τὰ 89 (1861), ΓΟΡ 6τ᾽- 

ἀϊοκ (1869). 

1---39. πογϑπὶ βυβίθπιαία ργοϊοβίδιβ ὑσίαπιὶ ΟΥ̓Δ ΠῚ ΔΙ ΟΥ̓ Π8Δη- 

θὰ8 ἰτἱθαϊ ΟΕγΙβῦ. 9. ἴῃ βοοο τὲς τῆς Φάρου" διὰ γὰρ 

τοῦ. . ἐποιήσαντο" Αἰγύπτου προπάροιϑε χτέ. ῬδΙΘΥ. 8. ἀποπρὸ 

στομέων ΑΡΥΘΒΟΙ. (λεπτοβαϑῶν ΥἹοῖ.; τῶν λεπτοβαϑῶν γ8] λεπταμα- 

ϑῶν ϑίδῃϊου, τῶν λευκοβαϑῶν ΒοἰΒβοπδάθ). 4. δὴ λείπουσαι 

Ρααν, δ᾽ ἐκχλεέπουσαι ϑο1 416. 6. οὔτε γ᾽ ΤΊΙΘΓ. 7. πόλεως, 

φήφῳ τε καταγνωσϑεῖσ᾽ Βυγβ68. πόλεος ΗΠ ΒΟ 6] 400. χαταγνωσ- 

ϑεῖσαι ϑομαοίζ, κατακχρινϑεῖσαι Ἠατγίαηρ, γνωσϑεῖσαν Μ Βομμαΐ, 

8. αὐτογενῇ τὸν Τύχη... αὐτογενήτων ϑοβιποί. αὐτεγενῇ τοι φυξά- 

ρεα Βοΐμθ, αὐτογενῇ φυξανορίᾳ οἸΐπι ΗθτΠι., αὐτοϑελεῖ φυξανορέᾳ 

ΕΥΔΠΟΚΘη, αὐτογενεῖ, τὸν φυξάνορα ὩΤΊΚΠ]ΘΓ, αὐτογενῇ τὼς φυξάνορα 

Θουπογάϊ, αὐτογενῇ φλυξανορίαν ΜΩΥΚΘΙ, αὐϑιγενῇ φυξανορέᾳ Κνί- 

ὀᾳϊα, αὐτοϑελεῖ ν6] ροίϊι8 αὐτοδεκεῖ φυξανορέᾳ Ἡοϊπιδοοί!ι, αὐτοτε- 

λεῖς τὸν φυξάνορα ΟΡογάϊοκ. φευξάνορα Ἰ)ΟΌΓΘΘ. 8564. ἀλλ᾽ 

Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ γάμον, αὐτογενῇ τὰ φυλαξάνορα νόμεμ᾽ ἀζξό- 

μεναι Βυγροβ, ἀλλ᾽ αὐτογενῆ φυξανορίαν .. ἀσεβῆ γ᾽ ὀνοταξόμεναι 

ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠ5. 954. ἀτέτην ὀνοταζόμεναι Ἠεφἰπιδοθίι, ἀσεβεῖν οὐχ 

ἁξζόμεναι οἱ 12 πεσσονομῶν ὀνοταζομέναις Μ Ομ. 10. ὀνο- 

ταζόμεναι {διάνοιανΣ ΝῊ 61}. 11. πατὴρ ὧν καὶ πρόνοος (6Χ 980) 

Βυγρβ65. 1154. πατὴρ τάδε πεσσονομῶν καὶ στασίαρχος καὶ βού- 
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λαρχος ὟὟΞΕΙ!. 19. πεσσεύων ΒυγροβΒ. [ἢ 50}0110 τὰ ἀπὸ τού- 

των λογιζόμενος ῬΑΙΟΥ, ὑπὸ πεττῶν λογιζόμενος ΚΙΡΟΙΠΟΝ. 19. 

κήδιστ᾽ Αὐγαΐα5, κέρδιστ᾽ Βυγρθ8. ἐπέχραν᾽ (ἡμᾶς Ῥδῦν. 14͵ 

ἁλόϑεν Μ ϑομπαί. 15. χέλσαι τ᾿ Ἠοτηδπη (ἰδοϊ(5). Ἄργος ὅϑεν 

τετέλεσται (οχΧ 18) Βυγρθ8. 10. οἰστροδάμου ΜΑΙΟΚΒΟΒΘΙΕΙ. 

17. βοὸς ἐξ ἐπαφῆς οταῖ τ Βυγροβ. χἀξ ἐπιπνοέας ἀε]οεῖ Βοίμθ. 

8. τετελέσϑα: ϑομαθρίζ. 19. τίνα γοῦν Τύτη., τένα δ᾽ ἂν Ήδγη)., 

τίνα νυν ΟΟῊἩδκαυρί. 283. ὦ πόλις ὦ γῇ Βον. (οὐ Ηδθγη,.), εὔπολις 

ὦ γῇ Βοίμο, ὧν πόλος, ὧν γῇ Βυγβθ8. 94. γοΐ βαρύτιμοι Βαγ- 

σθ5. ῥβαρύϑυμοι Ῥράβοη, βαϑύτιμοι Ἠογπδηη, δαχρυτέμλους Ηδι- 

ἴὰπρσ, βαρυτέμους Εππρογ. [ἢ 56} 0110 ἐπὲ ἄλλης ἀρχῆς ῬαΪον. 96. 

χϑονέους γε] χϑονίοις Ῥρᾶγβοπ, χϑονέας Βαγρο58. ϑάκους ἨδΘΟΚΘΥ. 

ἐγκατέχοντες ῬΔΕΥ͂. 97. δέξαισϑ᾽ Ῥααν, δέξασϑ᾽ Ηραΐ (οἱ 

Ηρττη.). 2854. τὸν ἀοΙοὶ (ἀἰνίἀθη5 ϑηλυγενῇ 1 αἰδοίῳ πν. χώ- 

ρας [) ὝὟ εἰ]. Ηἰβ τϑοορίιϊβ χώρα ΟΡογάϊοκ. χώραις Βοίδθ. 29. 

νεύματι τηᾶγα. ΑΒΚ. νεύματι κόρσας ΒΌΓΡΒΒ. 90. ὑβριστήν τ᾽ 

ΒΌΓΡΘ5. 91. ἐν ἑλώδει Ῥαιιν. 82. {τῶν ταχυήρει Ῥαᾶυν. 

99. πόντῳ ἱ Ηδγίαηῃρς. 84. γειμωνοτύπῳ τ᾽, ΘΧΡ]515 γΟΥὉ15 βροντῇ 

στεροπῆ. Βυγρθ5. 87. ὧν ϑέμις εἴργειν ν6] ὧν θέμις εἴργοι 

ΝΜ ϑομιϊάι. 38. σφετεριξαμένων ϑοδ ίροΥ, σφετεριξαμένους ΤΛΏΟΚΘ. 

99. ἀκόντων Ἠρτη. 41. Δίαν Ῥρᾶγβοῃ. [Ι͂ἢ 8610]. καὶ τὴν ἐπα- 

φὴν ῬαΙοΥ. 42. τιμάορόν τιν᾽ ΒοίμαΘ. ἔνεν ΗθΓΠι. 48. ἀν- 

ϑονόμου τὸν προγόνου Ἠαγίπηρ, ἀνϑονόμου τᾶς προγόνου ἊΝ ο5ῖΡ8!. 

44. ἔχ τ᾽ ῬΔΙΟΥ. 44-ς-η. (βοὸς ἐξ ἐπαφῆς τε Ζηνὸς, ἐπωνυμέαν 

ἐπεχραΐνετο ΒυΓΡ65). 45. ἐφάφει ΔΙΟΠΥΠΊΙΒ. 4δ5ιᾳ. (Ζη- 

νός -- ἔφαφιν ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπέκραινεν ἀμόρσιμος αἰὼν εὐλόγως, 

Ἔπαφόν τ᾽ ἐδένναζεν --- Ἠαγίαηρ), ἐπωνυμέαν δ᾽ ἐπέχρανε τὸ μόρ- 

σιμον αἰνῶν εὐλόγως, Ἔπαφον δ᾽ ἐφέτυσεν νοὶ] "ἔπαφον προγεννάσας 

Μϑομη αι, ἔφαφιν ἐπωνυμέαν δ᾽ ἐπέχρανεν ὃ χτέ. ϑομοθπίᾶπη, Ζη- 

νὸς ἐφάφει ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεχραένετο χτέ. ΝΥ οΒῦρ!α]. [ἢ 50}0110 

αὐτῆς βίος ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 4θ. ἐπέχραινε μόρου γόνος αἰών γε] ἐπε- 

χλώσατο μόρσιμος αἰών ΒυΓΡΒ68. 485η. Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασε" 

Ὅν γ᾽ ρα, Ἔπαφόν τε γέννασε. Ὅν τ᾽ Τυγν ΤΙ. 49. τόνδ᾽ 

ϑομαοίζ. ἐπιδεξαμένα Ῥοάγδοπ, ἐπελαζομένα ϑομνογαί. 4954. 

τόνδ᾽, ἔτι δεξάμενον νῦν μ᾽ ἐν Βυγρθ8. 50. νῦν τοῖς οἰονόμοις 

ΜΒΟΒμΪαΙ. 51. ματρὸς Ἀργείας ΒΒγογΟΥ. τύποις ΑἸμιάπηρ, 

τροφαῖς Ὕ ΟΥΥΔΙ]. 5254. μνάσαμεν, αἷς τά τε νῦν ἐπιδείξοι Βαγ- 

868. δ2544ᾳ. γόνων μνασαμένα τ᾽ ἄγε νῦν. . τεχμήρια γᾷ" πα- 
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νόμοια Μ᾿ ϑοΒπαΐ. ὅ9. τοχέων Μαγίΐη, γονέων ἨρδΥΙΊΔηΠ, γέενε- 

τᾶν Ῥαϊογ, μάλα νῦν ἙπροΥ, γενετῶν ϑοιμποτγαᾶίΐ, πατέρων ὙΥΊΕΙ, τὰ 

γένους ΜΟΥΚΘΙ, προγόνων 6ΘΧ 5080]. ΟΡογαϊοκ. 954. τελέων 

ἐπιδείξω πιστὰ τεχμήρια, τᾷδ᾽ ἂν ὕμοια ἨδΘΟΚΘΟΥ. 454. τεχμή- 

ρια ἅτ᾽ ἀνόμεν᾽, οἶμαι, ἄελπτα Ῥούβοπ, τεχμήρια, τἄλλ᾽ ἄνομ᾽, οἶδας, 

ἄελπτα (γε] τἄλλ᾽ ἀνόμοι᾽ ἅτ᾽ ἄελπτα) ΒύγποΥ, τεχμήρια, τῶν ἀνυμνῶ, 

τά τ᾽ ἄελπτα οἰϊπι, ροβίθᾶ τεχμήρια, τῶν τ᾽ ἀνόμοι᾽, ἃ δ᾽ ἄελπτα 

Βοίμθ. τεχμήρια, τἀνϑάδ᾽ ὅμοιά τ᾽ ἄελπτα Βυΐ6γ, τεχμήρε᾽ ὁποῖά 

ἄελπτα Βυγροβ, τεχμήρια, τἄτ᾽ ἀνόμοιά τ᾽ ἄελπτα Εἰ ΑΤΑΉΓΘΗΒ, 

τεχμήρε᾽ οὐδ᾽ ἀλλότρε ὧδέ γ᾽. ἄελπτα ΟΟἨΗδυρύ, τεχμήρια, τἄλλ᾽ 

ἀνόμοια δ᾽, ἄελπτα ΤΊ ΠΟΥ, τεκμήρια, τοῖς ἀνόμοια δ᾽, ἄελπτα Κῖδυ- 

56ῃ, τεχμήρια᾽ πᾶσιν ἄμωμα δ᾽, ἄελπτα Ἠδτγίαηρ, τεχμήρια γαιονό- 

μοις, τὰ δ᾽ ἄελπτα ῬαΑΙΘΥ, τεχμήρε᾽ ἃ γαιονόμοισιν ἄελπτα Ὀϊηδοτί. 

55. οἷδ᾽ οἷος ΑἸΡΟΣΊ. 57. δὲ ϑεούς Βυγρο5Β. [π 50}0110 γυ]ρὸ 

50] αν τοῦ γρόνου. 58. ὧν οἱἰοπόλων Μϑομπ ας, ὧδ᾽ οἷο- 

πόλων εἰΙ. δὅ59. ἔχπαγλ᾽ ὅσα γόερ᾽ ἀΐων Βατρο5. εὐναῖος ϑοιμνογαί, 

ἐγγάϊον Ἠροἰπιδοοίμ. οἶκτον ἀο]οὶ Βοίμθ. οὗμον οἰκτρὸν Ομ Γαΐ. 

59 544. χῳρκήλατον οἶκτον ἀΐων .. ἀκούειν ἀπάτας Τηρεΐας ΜϑοΒηαί. 

6154. Τηρεΐας μήτιδος ἐχϑρᾶς «αὶ Τηρέξ δυσμήνιος οἰκτρᾶς ΟἸΪπὶ 

ΜδΒοΒμΪαΙ. 62. μήτιδας Ῥαιν, μηνίδος Ἠρδίμ, ᾿ἀτϑέδος ΒΌΓΡΘΒ, 

ἀμφ᾽ Ἴτυν ΗΥ͂οβ5. τλήτιδος 666], ματέρος ΒοΙί[6, εὔνιδος Μαγίίη, 

μυττίδος ΜοΥΚΟΙ, μνηστίέδος Μοίποκο, νήστιδος ΒΔΑΠΑΠΙ, μαινάδος 

ΟΡοσαϊοΚ. 68. χιρχηλάτου γ᾽ ϑίδῃϊογ, κιρκηλάτου δ᾽ ϑομαοίζ, 

χιρκηλάτοι᾽ ἘΠἸΠΙΒΙΘΥ. θ4. εἰργομένα Ὑὶοι. γώρων πόλεών τ᾽ 

Ραυν. χώρων, ἄμοτον τειρομένα Βυγβ68, χλωρῶν πετάλων ἐγρομένα 

Ηοτηᾶπη. γώρων προτέρων Μαγίϊπ, γώρων ποϑ᾽ ξῶν Ὀϊπά., χω- 

ρῶν πατίων ΜοΥκο], γώρων πατρίων ἨδθΟΚοΥ. ἀπὸ χλωρῶν στο- 

μάτων τερπομένα ΜϑοΒπηαΙ. θὅ. νεοχμὸν οἶκτον Ῥαιγ,, νέον 

τιν οἶχτον Ηραΐι, νεόκοτον 1,ΔΟὨπιδηη, νέοεκον Βοίμθ, νέοέκον οἶχ- 

τον ΚΙδυβοη, νέοικτον ζοῖτον» Ἡργπιᾶπη, γ᾽ ὃν (γ6] νεογνὸν) οἶκτον 

ΤΊΠΟν, νέον μὲν οἶκτον ἘηροΓ, νεωπὸν οἶκτον ϑομνογαί, νέον οἶτον 

ΜΒομηι, μὲν οἶτον ἨδΘΟΚΟΙ. ἠϊϑέων Ῥοάᾶγβοπ, ἠϑάδων Ηρδίῃ. 

θὅΞςᾳ. πενϑεῖ νέον Ἴτυν ἠθέων συντιϑεῖσα Βυγβθ8. πενϑεῖ γόοισιν 

ἠθδέων ὀδυρμοῖσέ τε παιδὸς Ἠδτίυῃηρ. 68. ὃ ἔ βοδισοι, ἑξῆς Ἰηϑῦρ. 

Αβκ., ἑοῦ Ἠρδίμ. 71. ἀηδονίοισι ϑρδημοὶπι γ6] ρούμι ῬΘΔΓΒΟΗ. 

78. Νειλοϑαλῇ Ῥοάτδοη, (εἰληϑερῇ οἰἶπι βομαοίΖ), νεελοτραφῆ ΒΙοιηΐ. 

Ἴ4. χάρζαν (οἰέπι Ηδτγπι. οἷ) Ὀἰπᾶ., χάρανον ΜΩΤΚΘΙ. χραδέαν δ᾽ 

ἀπειρόδαχρυν οἸΐπι Βοίμθ. 7454. καρδίαν γοεδνὰ τανταλίζομαι 

ΑἌςϑοδΎϊα 95 εα, ΔΝ ες ΚΙ εἶπ. Αρρεπάϊχ. Ἵ 
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Ηαγίαησ. (ἀναμυχϑέζομαι ΒΆΓΒ8). 706. δεῖμα μένουσα ἬθγΠ.. 

δειμαΐνουσα Ἠαγίυμῃρ. δεῖμ᾽, ἀλύουσ᾽, ἄφιλος Ματη. δεῖμα νέμουσα 

76εἰ]. τᾷδε μένουσα Μ΄ ϑομπιάι. δείματι, νοσφιδίου ΜοΥΚΟ]. φέλος 

ΕΡΘΓ. ἤθ5αᾳ. φίλους" τᾶς δὲ .. οὔτις ἐστὲ Ῥαϊογ. 77. (ϑε- 

ρίας ϑομαρί2). 80. χλύετ᾽, εἰ Βυγρθ8. 805ᾳᾳ. εὖ τὰ δέκαια 

νέμοντες, οἱ καὶ μήτε πλέον δόντες ἔχειν παρ᾽ αἶσαν . . στυγοῦντες 

(ἂν) πέλοιτ᾽ ἂν ἐνδέκοις ἄρος ῬΤΟΓΠΪΘΓ. 81. εἰ χαὶ γ6] ἣν χαὶ 

ΑΡγθβοι, ἥβαν (οἱἐπι ἦ καὶ γ6} λέχτρων) ϑομαοί, μὴ γὰρ ἨΥ͂0Β85, 

ἦβας Βυΐϊον, ἥβᾳ Ὁἰπά., ἥβᾳ γε} ἀλκᾷ Μαγίίη. ἀκάν μοι τέλεον 

Βοΐμθ, μὴ κλίνην τελέαν (γ61 Ροίίῃ8 τέλεον) ΒΆΓΡΕΒ, Ἥρᾳ μὴ τὸ 

πλέον ϑομοθιιᾶπη. μὴ τελέα ϑομαοί. 82. χατ᾽ αἷσαν Βοιινογαί. 

88. (δέ τοι ᾽μως ΑΡγοβοῖ, δὲ ϑυμῷ ΙΔ0008, δ᾽ ὁμαέμων Βα.161). στυ- 

γοῦντες Τυχη., στέγοντες ΜΑΓΟΚΒΟΒΘΗΈΙ, στυγέοντες ΜοΥΚΕ]. στυγοῦν- 

τες ζεῦ γ6] οὖν» Ηθαΐι, στέγοντες (εὖ Ηθγπι., στυγοῦντες (ἂν» ΤΙι- 

16σ. ἐτύμως δ᾽ ὕβριν στυγοῦντες οἰΐπι Βοίμο, ὕβριν δέ γ᾽ ἐμοῦ στέ- 

γοντες ἘΠρῈΓ. 8854. στυγοῦντες, (οὖν πέλοιτ᾽ ἂν ἔχδικοι νόμοις 

Ηδγίαηρ, στέγοντες (ἂν) πέλοιντ᾽ ἔνδικοι νόμοις ϑομνγογάΐ, στυγόντες 

(εῦν πέλοιτ᾽ ἄρ᾽ ἔνδικοι μόγοις Μαγίϊη, στυγοῦντες, (οὖ πέλοιτ᾽ ἂν 

ἐνδίκοις (ε]. 5601.) γάμος οἰ], στυγοῦντες, ζοῦν πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδι- 

κοι γάμοις;  οβῖρ!α]!. 84. πεδῷτ᾽ ἂν ἔνδικον γάμων οἸϊπὶ Βοί ιο, 

ἐμπελᾶτ᾽ ἔτ᾽ ἐνδίκοις γάμοις Βυγρ68, ἔνδεκοι πέλοιτ᾽ ἂν οὖν (γ6] ἂν 

ἐν γ6ὶ ἁγνοῖς γε] ἁμοῖς) γάμοις Βυΐεν. ἔχδεκοε Βοϊβδοπδᾶθ. νόμοις 

Ηδττι., σταϑμοῖς ΜοΙκοΙ. ἔνδικος γάμος ΟΡογάΪΟΚ, ἔνδικοι γένει 

ἘΜΘΏΖΕΙ. 85. ἔστιν δ᾽ ἐκ ΒυγΠοΥ, ἔστιν κάχ, ᾳυοᾶ τϑρυσϊανὶΐ 

Ἑπρου, οοηίοῖὶ Πἡποκθ. ἔστιν δὲ πτολέμῳ γε] τοῖς μὲν γὰρ πολέμῳ 

γ6] ὡς τοῖς γ᾽ ἐκ πολέμου ῬαϊεγΥ. 86. (βωμὸς φυγάσιν ϑομιαθί2). 

᾿Ἀρηφυγάσι Ἠρφαίμ, ἀρειφυγάσιν ΒοίΠ6. ἄρος ἘΑΤΑΏγΘη5, ἄρῃ Ἠδγ- 

ἴπηρ. ϑομο]αβία ἄτης Ἰορἶβ56 νυἱάθίυγ ϑίδῃ!θῖο. 88. εἴϑ᾽ εἴη ο, 

εἴϑ᾽ εἴ) ᾿κ Ηρδίι, ἐϑεύῃ Ἠθιτηᾶμη. εἰ ϑεέη ϑεὸς εὖ παναληϑῶς οἸΐπι, 

ρμοβίθα εὐθύνη Διὸς εὖ παναληϑής ϑομαοίζ, ἐϑεῖαε Διὸς εὖ παναλη- 

ϑεῖς ΗΎοΞ55, ἠϑείη, ϑεὸς οὐ παναληϑής Βοίϊιο, εὖ δ᾽ εὔ) Διὸς κτέ. 

ΒΑΙΎΡΘΓΡΟΓ, εἴ 8’ εἷλήϊος κτξ. ΜοΥΚΕΙ, εὖ ϑεώ) ϑεός. εἰ δ᾽ ἄρ᾽ 

ἀληϑῶς Ἠατίπῃρ, εἰδείην τέλος κτέ. ϑομνοτγάϊ, εἴϑ᾽ εὔ) Διόϑεν πα- 

ναληϑῶς ὙΕΙ͂], εὔϑ᾽ εὔ) τέλος κτξ. Τάποκο, εἰ τέεε γέ τις κτὲ. 1 ΜΆΘΕΙΥ. 

8854. εὖ ϑεί) Διὸς, εὖ παναληϑῶς Διὸς ἵμερος ΤΊΙον, εἴϑ᾽ εἴην (γ6] 

ῥηϑθϑείην) Διὸς εὖ παναληϑῶς Διὸς ἔμμορος Μϑομπαΐ, 89. δῖος 

ἥμερος ἄτυϑβε. 90. εὐχεῴωτος ΑἸλιᾶτίρ. Ξ91]1. φλεγέϑων Ἠδγ- 

ἴπησ, τελέϑει Ὑ16]. [π᾿ Β0ΠΟΙ 0 βθπαγίαπι ἐν παντὲ λάμπει, κἂν διὰ 

ΑΓ ΒῦΡΡΙΜΟΕΒ. 99 

σχότου, τόπῳ Ἰδίθγο Ραυΐϊδῦ ΒΌΓΡΒΒ. 91 --- 94 οἱ 98---101 ροττηαΐδί 

(ἀηΐθα βου θθη8 εὖ ϑείη. . ἵμερος" οὐκ κτέ.) ὙΥοβδίρμαὶ. 9156. 

πᾶν δ᾽ αὑτῷ ᾽ν φλογὶ ϑῆκ᾽, ἐσχότου ᾽ν μελαίνᾳ πᾶν τύχᾳ Βυγρθ5. 

92. ἴοτί. χαὶ σκότῳ γ8] ροίϊι5 καὶ σχότου. 98. μέλαιναι δὲ τύ- 

χαι Ῥαῦυν,, μελαΐᾳ τε τύχᾳ Ἠθρηη., (μελαίνει ξὺν Τύχᾳ ῬΓΟΥΒΘΠ), 

μελαίνᾳ ξυντυχέᾳ Ἠανίυπρ, κλεαινᾷ ξὺν τύχᾳ Ν Βομιίας, μελαίνας 

συντυχέας ὟΥ οϑίΡΒΔ!. 96. εἰ Διὸς χορυφᾷ ἄτυβο, Διωὼς εἰ χο- 

ρυφᾷ Μϑομπάι. (χρυφᾷ ΚΊ6Η1). Δεὸς ἂν Βυγ65. 97. χράνϑη 

ΘΟΒΟΙ ΘΠ 6]. 
100. τ᾽ (ἀεὶν ΥΥ Θβίρμα!. τε συντείνουσι Ἠθδΐ!, τε παρτείνουσι 

Ηδτγίυηρ. 101. ἄφραστα ΑἸΛλιάμ]ρ. 1092. ἐποπτεύει δ᾽ ἑδέων 

Βιῖροβ. (δαπέδων Βοίμθ, δ᾽ ἀπίδων οἸϊη ἨΘΙΙΏΔΗΠ). 1045ᾳ. 

βοὰν οὔτιν᾽ ἐξοπλίξων ΘΟ πνοαί. 105. οὔτις Αὐταΐα5Β. ἐξώ- 

πλιζε ϑομαοίζ. 10554ᾳ. οὔτις ἐξαλύξει τὰν ἄπονον δαιμονέων 

Ηρτγηι., οὔτις ἐξακρέζει τὰν ἄπονον δαιμονίαν Μαγίϊπ, οὔτις ἐξέπλη- 

ἔεν τὰν ἄπονον δαιμόνων ΑἸ ιάπῖρ, οὔτις ἐξοπλίζει τὰν ἄπονον δαι- 

μόνιον (δαιμονέαν ΟΡογάϊΟΚ) ὙΥ ΘΒΙΡΒΔΙ. 10554ᾳ4ᾳ. οὔτις ἐξοπλέζει 

δαιμονίοις, ἄποινα γὰρ (γ6] μαινομένοις" ἄποινα γὰρ) Ζηνὸς ἄνω φρό- 

νῆμα χτέ. ΗδρΟΙκον, βίαν δ᾽ οὔτιν᾽ ἐξοπλίζετ᾽ ἃν ἄπονον δαιμόνιον, 

ἣ μὲν ἄνω φρούρημά πως ΤΊΙΟΓ. 106. πᾶν δ᾽ ἘπροΓ. πανά- 

ποινον ϑοα! ρου, τὰν ἄπονον Ῥαυν. δαιμόνιον Βοΐῖ!θ. τὰν ἀπ᾽ ὄτλων 

δαιμονέων ΜοΥΚΘΙ. 10654. πάντα σκοπὸν δαιμονίων ἥμενον ὃν 

φρόνημα ΟΘἨΗαυρί, πάντα πόνον δαιμονέως ἥμενον ὃν φρόνημα Βδα- 

ῬΟΙΘΘΙ, πάντ᾽ ἄπονον δ᾽ ἑζόμενον Ζηνὸς ἄνω φρόνημά πως Ἠδγίυηῃρ, 

τὰν ποτνίων δ᾽ ἁρμονιῶν ἱεμέναν φρόνημά πως (γεὶ φρονήματος) 

ΜϑΒΟΒμΪαΙ. 107. μνῆμον δτπι., ἠρέμ Μαγίίπ, ϑᾶσσον Υ ΕἸ]. 

ἥμενον ὧν φρόνημα (οἰΐπι Ηθγπι. 6) Βυγροβ, ἢν μεμόνῃ φρόνημα 

ΤΔΟΒπΙαπη, ἥμενον ἂν φρόνημα ΒοίῃθΕ. ἧ μέμονεν φρόνημα, τὼς 

Ἐπρουαβ. ὑφέϑρονον φρόνημα ϑομηορίαον, ἥμενος ὃν φρόνημα ῬΔΙΘΥ, 

ἥμενον ἄνω πως φρόνημ᾽ Ἑπρογ, ἥμενος ὧν γ6] ΡΟΙΪ8 ἤρεμος ὧν 

φρόνημα ϑομνογάί, ᾧ μέμονεν φρόνημα Οοπίηρίοῃ, ἤρανος ὧν φρό- 

νημα Τάποκο, ἣ μὲν ξὸν (γ6] ἄνω) φρόνημα Κυϊξαίδ. φρόνημα ποῦ 

ῬΘΔΥΒΟΗ. 108. ὑῴφόϑεν ἐξέπραξε ποινὰς (οἰ ἴῃ 50Π0110 ἐξέπραξε 

τὸν κότον ἑαυτοῦ ὑφόϑεν) Βαυγρο5. ἐξέπραξε βουλὰς ΟὈΘΓΑΙΟΚ. ἔμ- 

παν ΒΘΗΙΙΘΥ. 11154. βρότειος οἵᾳ ϑομαοίζ. οἷον Ῥδαν,, οἵαν 

ΒΔΙΏΘΥΘΘΙ. 1129... δ ὠμὸν νόμον τεϑαλὼς Ἠδυίαῃρ. 119. 

(τὸ ϑάλλος Ῥογβοῃ, τος ϑάλπος ϑομαθί). 114. δυσπαραιβούλοισι 

ΚΙαιΒθη. 11454. δυσπαραβούλοις.. . δε ἄνοιαν ΑἸμιά ]Ρ. 116. 
ΠῈ 
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μαργοσύναν τε ΕἾ]. διάνοιάν γε ῬΔΆΥ͂, δι᾿ ἄνοιάν γε Ἠθαΐμ, δεά- 

νοιάν πως (γ61] τιναὺ Βυΐ]6γ. (αἰνολὶν ΤιΔΟΙ Πα πη), αἱμύλαν Βδτη- 

θΟΓΘΟΓ. [πὶ 5600 ἢ διάνοιαν θη. 1165ᾳ. ἔγων, ἄφυκτον 

ἄτας δ᾽ ἀπάταν ΜῈ͵οΒίΡΙαΙ. φυγᾶς δ᾽ ἄνατον ἀπάταν μεταγνούς 

ΘομποίΖ. ἄτᾳ δ᾽ ἀπάταν Ῥαιν,, ἄταν δ᾽ ἐπ᾽ ἄτᾳ ΔηΟΉΥΤΗΙΒ, ἄταν 

ἀπάτᾳ Ἑπροῦ, ἄτας δ᾽ ἀπάταν ἨΔΘΟΚΘΓ. (ἄτας ἕπεται μ᾽ ἀνάγ- 

νως Βαγρ65), Ἄτα δ᾽ ἀπατᾷ νιν ἀγνώς ϑομοθιπᾶπῃ, ἄτας δ᾽ ἀπά- 

τας ἔτ᾽ ἀγνώς Ἀ ΜΘΩΖΕΙ. 117. ἀπάτας Βοί!ο., ἀάτᾳ ΜροΙπθοκθ. 

118. λέγω ϑίδηϊον, λεχῶν οἸΐπΒ Βοί!θ, λιγέως Ἠαγίπηρ. τοιαῦτα 

μέλεα, πάϑεα ϑρεομένα λέγω ὙΝ οξῖρΡΒΔ!. 118 - 28 ρμοβὶ 129 -- 

139 οοἰἹοοαὶ ὙΥ δϑδίρ μαι. [Ιἄθπι θὰ απᾶθ βθαιπηΐαν ὨΘΙΏΪΟΠΟΥ 8. {11- 

θαϊδ, ΡΓΪΟΤΘ5 Ραγίθβ 5 ΓΟΡΠΔΥ ΠῚ οἱ ΔΗ 1511. απὶ. ΘΡὨγηἶᾷ ΔΙ [61] 

ΠΘΙΜΙΟΠΟΙΊΟ. 119. δαχρυοταχῇ Ἠαγίαπηρ. 191. ἀμπρεπῇ ϑίδῃϊου, 

ἐμπρεπής ΜοΙοτί. 12154ᾳ. (ἐμπρέπων .. τιμῶν ΤΊ 161). 199. 

ζῶσι ΜατΙοΚβοιοο]. ζωρογόοις ΜοΥκ6]. ζῶσα γόοισιν ἄτιμα γεὶ 

ἕτοιμα ϑολιῖσον, ζῶσι γόοι μεϑ᾽ ἡμῶν Βοῖ!ο, ζῶσα γόους γεγωνῶ 

Βυγρσοβ, ζῶσα γόοις μεριμνῶ ἘπηροΥῖι5., ζῶσα γόοις τέτρυμαε γε] 

Ροίϊα5 τέτεμαι ΒΑ οΥκου. μεϑ᾽ ἡμῶν Ταχπ., μέτειμε δηΐου. 1929. 

(ὑλάομαε .. βουνόν Βαγθ68). ἱλέομαι μέν σ᾽ Ἠανϊπῃρ. 194. χαρ- 

βάναν Ῥοᾶγϑοι. χάρβανον δ᾽ αὐδὰν ϑομαοῖζ, καρβάνα δ᾽ αὐδὰ ἍὟ εἸ- 

Ιδθον, χαρβᾶν᾽ αὐδὰν θη. καρβᾶν᾽ αὐδὰν δ᾽ ῬΑΙΘΥ, καρβᾶνα δ᾽ 

ἀοιδὸν ΜοΥΚΟΙ, χαρβάναν αὐδὰν ὙΥ οβίρμια!, καρβᾶν᾽ ἔλην (γ6] ἀγέλαν) 

ΥΕΙ]. 1945. χαρβᾶν᾽ αὐδὰν εὐακοεῖν Βοίμθ, χάρβανον αὐδὰν 

εἴ γε κοννεῖς Βυγροβ, χάρβανον αὐδὰν εἰ κοεῖς Ἠδγίθηρ. ΗΟ5 γθΓ- 

8115 ἀο]οί Κταβθ. 1956. σὺ γᾶ Βοϊβδοπαάθ. εὐαχοεῖν ῬΘΔΙΒΟΠ, 

εὐακοοῖς Ηδαίῃ. εὖα, κονοῖς ϑομποίζΖ, εὖα, κοννεῖς ΥΥ ΘΙ]Δπ ον, ὦ γᾶ, 

χοννεῖς Ηρττη., εὖ ἀχονῶ 666], εὖ, δᾶ, κοννεῖς γ6] κόννει ΒΑΠΊθΘΥ- 

56, εἰ, γᾶ, κοννεῖς ἨἩδγογάθηῃ. χνοεῖς πθϑοῖο 18. [ἢ Β0Π0]10 χα- 

λῶς, γῇ ΟΡοΤαΪΟΚ. 192654ᾳ. γᾷ λακέδ᾽ ἐντενῶ κὠνὺξ λακέδ᾽ ἐν 

λίνοις Σιδονέας καλύπτρας ΒυγΒΒ8. 197. λίνοισιν ἠδὲ ΜΝ ΘΒΊΡΔ!]. 

128. σινδονίᾳ ἘΠ ΚΊΘΗΙ. 1929. εὐαγέα τέλεα πελάνων ῬΘΔΙΒΟΗ. 

ἀναγέα Βοϊβϑοῃδάθ. 1995. ϑεοῖς δ᾽ εἶεν ἅγια τέλεα, πελομέ- 

νων χαλῶς, ἐπιδρόμοις ἢ ϑάνατος ἀπῇ οἰΐπι Βοί!ιο, ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα 

τέλε᾽ ἀτέλεά μοι: καλῶ σ᾽ ἐπέδρομος ἔϑι ϑάνατος, ἰῇ ΒΌΓΘΘΒ, ϑεοῖς 

δ᾽ ἐναγέα τέλεα πελόμεν᾽ οὐ καλῶς, ἐπιδρομὰς ὅϑε ϑάνατος ἀπῇ 

ΤΔΟ ηδηπ, ϑεοῖς δ᾽ ἔν ἅγια τέλεα, μελομένοις χαλῶς ἐπίδρομος ὅϑι 

ϑάνατος ἀπῇ Ἠατίυηρ, ϑεοῖς δ᾽, ἐναγέα τέλεα μελοτυπῶν, καλῶ ἐπι- 

δρομος ὅϑε ϑάνατος ἐπῇ ΟὈΘΙΟΙΟΚ. 180. ἐπιδρομοῦσ᾽ ϑομιαθί, 

ΑὉ ΒΌΡΡΙΜΟΕΒ. 101 

ἐπίδρομος Βοί!, ἐπιδρομῶν ϑομο]θῇο!ά, ἐπίνομ᾽ Τάποκο. ἐπέδροτπ᾽ 

ὕϑε ϑάνατος ἂν ἀπῇ ϑοιμμποτγαί, ἐπῇ 61]. 191 ἀοϊοὺ Ηαγίπηρ. 

1382. πόροι ΝΥ Θβίρ δὶ. 138. χῦμ᾽ ἀπάξει μ᾽ Βυγροβ, χῦμά μ᾽ 

ἀπάξει (οἱ 122 γόοισι᾽) ὙΥΊΩΙ, χῦμ᾽ ἐπάξει ΜΥ οβίραὶ, κῦμά μ᾽ ἄξει 

ΟΡογαΊοΚ. 134. »Πυϊαβηηοαϊ τορι οη65 δοθῆ Αἰοα τγοδβραϊία 

ΒαΓΡΘ5. 140. με νῦν Βυΐρο8. καὶ Ηρἰπιβοθί!, τ᾽ εὖ ΥΥΘΙ]. 

1404. λινορραφοῦς τε δρόμος ὈΪϊπά. 14154ᾳ. στέγων, ῥόος ἀχεξ 

ματός τ᾽ ἔπεμπ᾽ ἴσον πνοαῖς Βυγβθ685. 142. ἀχείμαντον ὙΥΕΪ!. 

ἔπεμφε ϑομποίζ. σὺν πνοαῖσιν ὙΥ οβίρμαὶ, σὺν πνοιαῖσιν ΟὈΘΓΘΙΟΚ. 

144. τελευτὰν ΒαίΠογ. τελευταῖα δ᾽ ἐν χρόνῳ Μοίογί. [πῃ 50} 0110 

ἔστω ΑΌΓΘΒΟΙΙ. 1445. τελευτὰς δ᾽ ἐμφερεῖς πατήρ μοι πανόπ- 

τας Ἠαγίαῃρ. 144ς.4ᾳ. τελευτᾶς δ᾽ ἂν ἐν χρόνῳ πατὴρ {παν- 

τάργαςΣ παντόπτας πρευμενὴς Ηθγπι.. τελευτὰς πατὴρ δ᾽ ἐν χρόνῳ 

παντάρχας παντόπτας πρευμενεῖς ΥΥ Ε]]. 145. πατὴρ Ζεὺς παν- 

τόπτας Βυτρο5, πατὴρ πανόπτας ΤΊΠΟΙ, πατὴρ παντόπτας ΟὈΘΓΙΟΚ. 

146. πρευμενὴς χτίσειε ΤΌΤ. 147. σπέρμα {δὲ ὙΥ ΘΒίΡΒΔ!. 

μεγαλοματρὸς ϑοϊπιοίζ. 148. εὐνὰν ῬΘΆΓΒΟΗΙ. 148 54. εὐνὰς, 

ἔ ἔ, ἄγαμον ἀδάμαστόν μ᾽ ἐχφυγεῖν ἀνδρῶν Βυγθ65. ἀνδρῶν ἀδά- 

ματον Ἠαγίυῃρ. 160. φιλοῦσα δ᾽ αὖ φιλοῦσαν Βαγρθ5. ὅ68ο- 

Ἰαβσία ἁγνὰν (οἷς ΤΌΤ.) Ιορῖβ88 υἱάθίαν. ΑΘΥΘΒΟΝΪΟ, δαΐ ϑέλουσα 

ΒΟΥ ρ5ῖ5586 δα ἁγνὰν ἰπ ἰοχία ἱπγθηΐββθ ΡϑΙθῖο. 162. ἔχουσαν 

611. (ἔχουσα σχέμμ᾽ ἐν ὠπὶ ἀσφαλές ὌΓΟΥΞΘ6Π). ἀσφαλῶς Ἠρδίμ, 

ἐς φίλας Βυτρο5, Ἄρτεμις ρτπι., ἀσφαλέστατα Τϊπά. 152 564. 

ἔχουσα τέρμ᾽ ἐπόφιον" (σκεϑρῶς γ61) σφοδρῶς δὲ παν σϑένει 

διωγμοῖς προσβαλοῦσ᾽ ἀδμὴς ἀδμῆτας ΟΡ σα οΚ. 1583. πάντα δὲ 

σϑένει Οδπῃίογ, παντὶ δ᾽ ἐν σϑένει 66]. 15854ᾳ. πάντα δ᾽ ἀσ- 

ϑενεῖς, δίωγμ᾽ εἴσ᾽ ἀφιλίας" σὺ δ᾽ ἀδμὴς ἀδμῆτος ΒΌΓΡΕΒ, πάντα 

δὲ σϑένουσ᾽ ἰυγμοῖς ἀσφαλὴς ἀδμῆτος ἀδμήτα ΤιΔΟΒπιᾶπῃ, παντὶ δὲ 

σϑένει, διωγμοῖς τ᾽ ἀσφαλὴς ἀδμάτας ἀδμάτα ΟΟῊἨΗαυΡί. 154. 

διωγμοῖς ἀσφαλίσασ᾽ Ἠφδί, ᾽ν διωγμοῖς ἀσμένως ΒΆΠΘΓ, διωγμοῖς 

ἐμοῖσιν ἀσχαλῶσ᾽ Ήρτγπι., διωγμοὺς εἰσιδοῦσ᾽ Ὀϊπά.., ᾽ν διωγμοῖσι 

νῦν ἐτατύμως ϑοιποται, δε ἀγμούς τε καὶ διασφάγας ΜῈ ΓΚ], διωγ- 

μοῖσι τοῖσδ᾽ ἀσχαλῶσ᾽ ὙΥεΪ], διωγμοῖσιν ἀφ᾽ ἁλὸς ἀδμῆτος ἁδμάτα 

ΜΝ Βομ ας, δεωγμοὺς ἐκτρέπουσ᾽ Τάποκο. δ᾽ ἐχφανεῖσ᾽ ΤΟΥ ΪΘΓ. 

166. ἄδμητος ἀδμήτᾳ Ῥαυν, ἄδματος ἀδμάτου ΤΟΌΘΟΚ, ἀδμῆτος ἀδ- 

μήτα Βυίον, ἀδμάτ᾽ ἀδμάτας ΤΙ, ἄδμητος ἀδμήτας Ὀϊπάοτί. 

160. γενοῦ ϑεός Βυγθθ5. 160. μελανϑὲν Η οΒ5. 160 5ᾳᾳ. 

(μέλαν ϑήσει διόκτυπον γένος τόν τ᾽ ἄγον ΒΌΓΒΘ5). 161. ἢ διόκ- 
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τυπον Υἱοί., ἢ (γ61 καὶ γ6] δὴ) διόκτιτον ῬΑ, ἦ διόκτυπον Ἠθδίμ. 

162. (τὸν ταγὸν Βοθοτί.), τοὔγγαιον ΤΌΓΗ., τοὐγγάϊον Ῥαιν,, τοὔγ- 

γαιον ἢ (γ6] εἰς) ΒΒ, ΘΓ, τὸν Ζαγρέα ΒΙοπιῖ., τὸν ζάγριον ΟΠ ηοΙα6- 

ὙΠ]. 16854ᾳ. ὦ Ζεῦ Βοῦ. ὦ Ζήν, ἴασα μῆνιν μαστείρας ϑεῶν 

οἷἶπι, ροϑβὲ ἃ Ζήν, Ἰοῦς Ἰοῦς μῆνις μάστιξ κτέ. Βοίμε, ἐζημίωσ᾽ 

Ἰοῖ με μῆνις μνάστειρ᾽ ἐκ ϑεῶν Βαγρο5. ἅ ζημιοῦσ᾽ ᾿Ιὼ ΜΝ ΘΙ ΔΌΡΥ, 

ἃ Ζήν, ᾿Ιοῦς ὠδές Ἠατίαῃρ, ὦ Ζήν, ἰώ, Ἰοὺς ϑομμνοτναΐ, ἄξει μ᾽ 

᾿Ιοῦς ἰὼ μῆνις ΤΠ, ὦ Ζήν, Ἰοῦς ἰῷ μῆνις Ηθγηὶ.. ἃ ζημιοῦσ᾽ 

Ἰὼ Ναοσθίβθδοι. ἃ Ζάν Βαπηθουσου, ἃ Ζῆν᾽ ΒοΡΠΠΑΡαΥ. Ἰοῦς ἰώ- 

δης Ὑ οϑίρ 8]. ᾿Ιοῦς ἰῶ μῆνιν μαστῆρ᾽ ΜΝ ΘΙ. Ἰὴ 50] ο ὠδὲς Θ]1πά., 

ἰώδης Ήρτγπι., πλανώδης ϑομποτγαΐ, ἰοτί. μανιώδης. 10854ᾳ. ἁ 

Ζὴν ᾿Ιοῦς ἃ (μῆνις ἐλαστρεῖ μ᾽ γε] μήνιμ᾽ οἰστρεῖ μ᾽ γ6]) δύσμηνις 
Ἁ ᾿ ᾽ " Ἵ “- ν ΄ - [Ὶ " - -. - 

χαὶ μαστίκτειρ εχ ὅεων τα (κοννω δ᾽ ἀρετὰν τας σᾶς γαμετας) 

οὐρανονίκου χειμὼν ἐκ πνεύματος εἷσε ΜϑοΒΙηϊαΙ. 169. μνάσ- 

τειρ᾽ Ῥρᾶίβοι, μαστέκτειρ᾽ 6Χ 50})0]. ΑΌΓΘΒΟΙ, μάστιρ᾽ ἨρΙΔΠΗ. 

ἐχϑέει Ξο!ῃοαϑία ϑομαθίζιο Ἰορῖβθθ υἱάθίαν. 17054ᾳ. τὰν ἄταν 

μέγα τ᾽ οὐρανοῦ νεῖχος Βαγροβ, ἄταν, φϑᾶσαν κἄμ᾽ ἔτ᾽ οὐρανόνι- 

χον Ἠαγίαπρ. 171. γαμετᾶς (Διὸς) γε] {σᾶς Ηδττη. οὐρανονεέ- 

χου Τατη., οὐρανοοικοῦ νοὶ] οὐρανονέκου ῬΘΆΓΒΟΗ, οὐρανονείκους ΧΥ 681- 

ΡΒΔΙ. 172. γαλεποῦ δ᾽ ἐκ ὙεΙ], χαλεποῦ τάἀρ᾿ ἐκ ΝΥ οβίρμβαι. 

εἶσιν ΒΟΞΘΌΔΟΙ - ΟὟ ΘβίρΒ!. 174. τότ᾽ οὖν ΑἸλιάπς. 175. 

ἐνάξετα: γε] ἐλέγξεται ΜΑτΟΚΒΟΠοΙ6]. ἐπεύξεται ὙΥ ΘΒίΡ Δ]. 176. 

(τὸν βοὸς ΒαΓθΒ5). 178. γόνον ῬΘΆΓΒΟΗ. (ἐκάλεσ᾽ ὃν γόνον 

Βυγσ685). 179. νῦν τ᾿ Ηφραΐ. παλίντροπόν γ᾽ Βυγθ68. 1795α. 

νῶν παλιντρόποις βλέπων ὄψιν ἐν λιταῖσιν Κροκ. 181]. δ᾽ οὐ 

κλύων καλούμενος ϑομαθίζ, δ᾽ αὖ χκλύοε κ. Ἡ ΥοΒ5. 182. φρο- 

νοῦντέ ϑ᾽ ἙΏΡΟΥ. 182 54ᾳ. φρονοῦντι γ᾽ ἥκετ᾽ εὖ πιστοὶ Βυγρο5. 

188. (τῷ τε ῬθδυβΟἢ). 18454. γέρσου σ᾽ εὖ" προμήϑειαν λάβ᾽ 

οὖν κἂν νῷ φυλάξαι Βυγρο5Β. λαβεῖν αἰνῶ φυλάξαι ϑ᾽ ἅμ᾽ (τ᾿ ἄμ’ 

ΒΑΠθοΥσοΥ) ἔπη Ηρδίι. 1856. δελτούμενα ϑίδῃϊον, δέλτοις φρε- 

νῶν ΑΝ ΔΌΟΚ. 186. ὅρα Βυτρο5, (κόνιν γ᾽ Ηθδ.}). 187. σι- 

γῶσ: δ᾽ ἘΡΘΥ. 190. ἄν ποϑ᾽ ἡμῶν (ν6] ἡμῖν) (166. 19]. (ὁπ- 

τῆρας. εἶεν ἨΘΥΝΘΓΑΘΠ). 192. τεϑυμένος Τυτῃ.. τεϑυμμένος 

ΑΡΥΘΞΟΙ, ϑυμούμενος ΗΥ͂ οβ8, μεϑειμένος ΚΙδίβΘΗ, τιϑεὶς μένος 666]. 

193. ἡμῖν ξὺν ὁρμῇ 5ομο! βία 1ο6ρ᾽556 Υἱά θίαν ΟΡΘΡαΙοΚῖο. 19ὅ. 

πάγῳ Ῥρᾶγβοη. ἀγώνεον 50Πο]]ϑἴδη) Ἰ6ρ͵556 πιοπθῖ Βυγρθβ. [ἢ 80}0- 

ἢο τὰ οὐράνια ὝΥΕΙ]. 196. »Βαπί «αὶ νοϊαπὶ βωμὸς ἀρρήκτου 

σάχος« Βυγρθ5. 197. τάχιστ᾽ ἀμβᾶτε ῬαΙοΥ. λινοστεφεῖς 880- 
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ὨΥ̓ΤΉΠ8. 19854ᾳ. ἄγαλμά τ᾽. . ξυνωνύμων ΚΙδυβθῃ, ἄγαλμά τ᾽ 

. ὀρθωνύμων ΟΡοΓΑΙΟΚ. 199. συνωνύμως Κυϊόδαϊδ. 

9200. χαὶ τὰ γχρεῖ᾽ Τύγη., κοὐκ ἀχρεῖ᾽ Ῥοαγβοη, χαὲ τῶν χρεῖ᾽ 

γ6} χᾶττα χρεῖ᾽ ΟΟΉἩδυρί. καὶ τὰ χρή γ᾽ ἔπη Μοβεγί. Ὑ Υβαπι 

ἀοϊοί ῬδΙθυ. Φ0054. χκοὺ γοέδν᾽, ἃ κάρτ᾽ ἀχρεῖ ἔπη ξένοις 

ΒυΓΡΘ5. 20]. (ξένοις Ῥαυν). 908. φϑογγῆς ἑπέσϑω .. τὸ 

μὴ ᾿ϑρόον Ἠθαῖ!. ἐπέστω ἨΥ͂ΟΒ5. 908 ---20δὅ ροβὺ 207 00]1]0- 

οδὺ Βυγρθ8. 904. καὶ μὴ μάταιον ἐκ ϑίδη!ογ. δ᾽ εὖ Βυγρθ8. 

μετωποσωφρόνων Ῥούϑοῃ, μεγιστοσωφρόνων ΝΜ Βομιηϊαί. 9045. 

μετώπων σωφρόνων (Βο.) ἔστω πρόσωπον οἸΐπι γυ]ραθδίαγ. χαὲ μὴ 

μάταιον" ἐκ μετώπων σωφρόνων δ᾽ ἴτω πρόσοφις Ἠαγίυῃρ. ἐχ με- 

τώπων σωφρόνων ἴτω προσέρπον ΟΡΘΡΙ͂ΟΚ. 905. γνώματός τ᾽ 

ἀφ᾽ ἡσύχου ΒαγρΒ68. 907. τόδ᾽ ἤδη Ηαγίαηρ, τριβῇ δὲ ΟΡοι- 

ἄϊοκ. ἐπέφψογον Βυτρθ5, ἔπῃ φϑονοῦν ΜΌΟΒΙηΙαΙ. ἐπίφρϑονον γυνή 

Ησρττη., ἐπέρϑονον πέλει (χϑονέ) ΝΥ 61]. 9208. εἴκειν χρή σ᾽, ὅσ᾽ 

εἶξεν εὖ φυγάς Βυτρθ5. ἧ ξένη ΟΓΔΘΙΒ. 210. φρονῶν τοι 

πρὸς ΕὟ Βομπηαί. φρονούσας ΤΌΓΗ.; φρονοῦντος Μ ϑομπιαί. 211. 

φυλάξομεν Ταχτπ. τάσδ᾽ ἀμνημονεῖν ΒΔΙΙ ΘΓΒΟΓ. μνησϑεῖσαι (εἴ φυ- 

λάξομεν) Αυγαῖΐα8. 9219. ροβ ἐφετμάς Ἰαοιηδπι 6556 Ραυΐδί Βὰ- 

σο5. [ἅ6πὶ μ᾽ ἴδοι. 918 -- 17 56: ΔΆ. 216. 211. ΧΟ. 214. ΔΑ. 

915. ΧΟ. 2ι5. 44. 218 ἀἰϑροηῖ Οθογάϊοκ. 218 --- 97 510: 44. 216, 

ΧΟ. 415. Δ4. 218, ΧΟ. 219, 220 -- 221, 44. 211, ΧΟ. 914, ΔΑ. 218 

ἀἰβροπὶς ΤΊ. 218. μὴ νῦν σφάδαζε, μὴ καμῆς τ᾽" ἔσται χρά- 

τος Βυῦρεοβ. μὴ κάμῃς δ᾽ ἐς τὸ χράτος ᾿ἬθΔ[, μηχαναῖς δ᾽ ἔστω 

κράτος ΒοΙΠ6, μηχανὴ δ᾽ ἔστω χράτους ΦΟΗνογάι. δ᾽ ἔσται ἨδΥ- 

ἴπηρ, δέ σοι οἰΙ. ἔστω τάχος ΒΙοπηΐ. 918 ---᾿ἸΙδ νούϑαϊ 289 

Βἰαηρὶξ (τόπον 288 τοίη η5 οἱ 2117 ΟΟΥΎΡΙᾶΘῸ {Ἰθ 6 5) ΒΑ ΘΥ- 

561. 914. σοῦ ϑίδηϊου. Ῥοοί 914 γογοϊοαϊαη Ππδὶ Θχοὶ 1556 

Ρυΐαί, 211 ΧΟ. φυϑθβουῖθθηβ, ΚΙΡΟΒΠοΙ. 9156. (μ᾽ οἴχτειρε,. μὴ 

ἀπέλα λιτάς Βυγρο5). (μήπω ᾿λωλότας ΑὈΓΘΒΟΒ). 216. πρευμε- 

νοῦς σ᾽ Βυχρθ5. 917. τελευτήσεις ΒυγΡΒ8. 218. Ζηνὸς ἕνιν 

γϑρυάϊαΐ ΒϑΏ ΟΡ ΟΡ, οοηϊοὶῦ ΚΊΘΗ]. 991]. ἰδὼν ΤυΓΗ. 9292. 

γένοιτο δῆτα ΝΑΌΘΓ. 995. ἅλαδ᾽ εὖ Βυγρθδ5. 9220. τοῖσδ᾽ 

ἐν “Ελλήνων Βυγρθ85. 997. (ἐλευϑέριος οὖν ϑοιμαιθ62), ἀλλοϑρόοις 

νῦν Βυγρθ8. 298. τήνδε ϑίδῃϊου. 9929. σέβεσϑε. χ᾽ ἁγνὸς 

ἐσμὸς ΔΑυγαΐαϑ. 2830. ᾿χῴκῳ Μ΄ϑομπΪαΙ. 231. ὅμαιμον κα- 

ταμιαινόντων οἸΐπι ΒοίμοΕ. ἐχϑρῶς ὅμαιμον καταμιαινόντων ἨΘΥΤΗ. 

μιαινόντων γάμους Μϑομπαϊ. ὙοΥΒαπὶ Ροβί 257 οΟἸ]οοδί, 50Υ 65 
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ἐχϑρῶν ὃ δαίμων, ΒΌΓΡΘΒ. 2392. ὄρνιν γὰρ ὄρνις Ἠαγίαηρ, ὄρ- 

γεϑας ὄρνις τορααϊαὶ ΕΉΡΘΥ. 93954. ὄρνις δ᾽ ἄν τις ἁγνεύοι 

ϑιγών" τίς δ᾽ ἂν γαμῶν Βυγθθ8. 2399. ἄκοντος πατρὸς Βυγρθ8. 

935. μάταιος ΑὈτοΞΟΙι, ματήρων Μαγίϊη, ματαέους ᾿ΓΟΌΓΗΪΘΓ. 291. 

ἄλλος οὖν ἘπροΥ. ὑστάταις δίκαις Βοίμθ. Ῥοβὺ 997 αἰϊᾳαοί γϑὺ- 

5:15 ΘΧΟΙ 1556 ραΐαῦ ΗΘΙΤΗ. 238. σχοπεῖσϑε ΒΟ». μὴ ᾿μεέβεσϑε 

(εἱ τόπον) ΕΔ 6.56. τόνδ᾽ ἔπος τορόν ΜδΥΗ. 2940. ποδαπόν σ᾽ 

ΑΡΓΘΒΟΙΝ, ἀνέλληνε στολῇ ΒυΓΡΒ5. 294]. καὶ πυχάσμασι ϑίδῃϊθν, 

κἀμπυκώμασιν Βετρῖκ, καὶ περχνώμασιν ΜΝ ΘΒ6Ι6Ι, χἀμπυκάσμασιν 

Ηατίπηρ, καὶ τριχώμασιν ϑομπογάί. 249. τρόπων ϑίαμ!εγ. 244. 

τ᾿ ἄνευ δ᾽ ὑφηγητῶν Βαγρο5. νόσφι θ᾽ ϑίδῃϊου. 247. γε μέν- 

τοι Βυγρθ8. 947-- 49 ρμοβὶ 248 ἰγαῃβροηϊ Βυγραγα. 248. 

ἡμῖν ΒοΡ., ὑμῶν Ῥοᾶγβοῃ. πρὸ βωμῶν παρὰ ϑεοῖς ΒΌΓΡΘΒ. 249. 

ξυνείσεται Βοίμα. συνήσεται ἨρΙ.. ξυνάσεται ΒΟΠΟ] Ἰβίδηη ΘΟ 5856 

ορηβοὺ Βυσροβ. στοχάζεται: νόμῳ Ἠαγίπηρ, ξυνοέσεται στόλῳ ἈΜοη- 

26]. 24954. στόχῳ δ᾽ | ἔτ᾽ ἄλλα πολλά γ᾽ εἰκάσαι ΒΌΓΡΒΒ. 

250. καὶ πολλά γ᾽ ἦν δέκαιον ἄλλ᾽ ἐπεικάσαι ῬοΥβοιι, καὶ πολλά γ᾽ 

ἄλλα μ᾽ (τοὶ ἄλλ᾽ ἂν) εἰκάσαι δέκαιον ἦν ἘΠΠΙΒΙΘΥ. χἄτ᾽ ἄλλα Ὗ ε]- 

Ιδποῦ, χᾷτ᾽ ἄλλα Βεϊβὶρ, χατ᾽ ἄλλα ΟΟἨδυρί. χαὶ τἄλλα πού μ᾽ 

Ηρτπι., τὰ δ᾽ ἄλλα πῶς μ᾽ Ηαγίπηρ. κἂν ἄλλα πόλλ᾽ ἔτ᾽ εἰκάσαι Μδν- 

ἔῃ. δέκαι᾽ ἂν ΜΑτΟΚΒΟΒοΒοΙ, δέκαιος δου. 9268]. εἰ μὴ ἀποροῦντι 

Βυγρα5. 9569. ὡς ϑύτην Ἠανίυηρ. 254. ἢ τηρὸν ἱεροῦ Τυτῃ. 

ἢ ῥητὸν ἕρχους ῥάβδον ῬδΆΝ, ἢ ταιον ἱεροῦ ῥάβδον ἨθδΙ, ἢ σεπ- 

τὸν ἑεροῦ ῥάβδον Τιεσταηᾶ, ἢ τηρόραβδον ἱερὸν ὙΆΙΟΚΘΗ.. ἢ ῥήτορ᾽ 

ἑερόραβδον ϑομαοίζ, ἢ τηρὸν ἱερόραβδον Βοίμε, ἢ ῥητὸν ᾿ρμοῦ κλᾶ- 

ρὸν Βυγροβ, ἢ ῥαβδοτηρὸν ἱερὸν γ6] τηρήτορ᾽ ἱερόραβδον Ἐπηροτυ8, 

ἢ τηρόραβδον ἱρὸν ῬαΙοΥ, ἢ εἰληχότ᾽ Ἑρμοῦ ῥάβδον Ἠανγίαπρ, ἢ τη- 

ρὸν ἤρου ῥάβδον, φΡοβίοα ἢ γῆρυν ἱερόραβδον Μϑομαΐ, ἢ ῥάβδον 

ἑερότηρον Τάμοκθ. 255. πρὸς πάντ᾽ ΑγπδϊᾶσΒ. λέγ᾽ εὐϑαρσῶς 

ΒΡ. Ὑογϑαμι ροβὶ 251 οο]Ἱοοαθαΐὺ δ οίζθη., ΟΠΟΓῸ ΟἸ᾿πὶ ΟΟὨ ]Πὰδἃ- 

θαὺ Βοίμθ, ροβῦ 217 ἰγδηβρομθθαΐ (ΒΟ  θ6 5 εὐθαρσῶς σύ μοι) Βυγρθ5. 

256. πάρειμ᾽ Βυγρθ8. 258. ἑοῦ δ᾽ ϑίαμ!θυ. ἐν λόγοις ΒΌΓΒ65. 

9θ054ᾳ. ἧς δέ Ἄλγος ζἌγος ϑοαϊίσον, Ἄξιος γο] Ἄφος ϑίδηϊου, ἠΐνος 

Βυΐ]ον, Ἄγγος ΚΙαιβθη).. . Σρυμών τε Ταγῃ. ἧς δε ἄλσος Η], 

ΑἸ γθη5. ἣν δε᾽ ἁγνὸς ἐργάϑει Ἠατίπηρ, ἁγνὸς ἣν διέρχεται ἨδΙΊΏΒΘΗ. 

26]. (ἡλέου φάος Ἡ ο55). χρατεῖ Βυγβ68. 9209. τήνδε Βυγρ65. 

264. συντείνε: Ἠδτίμησ. [ἢ 50:01, απο δὰ ὁρέζομαε 362 τοίοτί, 

Δωδώνης ἀνήκει ῬαΙθοΥ. 9645.. ὅσ᾽ ἐκτέμνει δ᾽ ὅρος .. τῶνδ᾽ 
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πεδα χρατῷῶ Βυγρ65. 9605. τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐπὶ τάδε Τύχη, 

τὥνδε χἀπὶ τάδε ϑίδη!ογ, τῶν ἔτ᾽ ἐπὶ τάδε Βοίμθ. τῶνδ᾽ ἔσω δά- 

πεδα Βυγρο5. τῶνδε κἀπὶ τὰ οἸΐπι Ηδγπι., (τῶνδε τάπειτα ΒΙοπηΐ.), 

τῶνδε δαπέδων γε] τἀπὶ τῶνδε δὴ Βυΐί]εν. Τῶνδε χἀπὶ τάδε 5080- 

Ἰϊαϑία Ἰοσίββθ νἱἀθίαν Ῥδ θῖο. 208. (ἐκ γώρας Ναυπαχτέας ΑἸΑ.). 

χώρας γὰρ ἐλθὼν Ἦπις Ταυτῃ., πέρας γὰρ ἐλθὼν “Ἵπις ἸΔΟΟΌ5, Ἦπις 

περαίας ἐλϑὼν Ἠαγίαηρ. ἐξ ἐρᾶς γε] ἐκ πέραν ῬΔΑΥ͂,, ἐχ πέτρας 

Ποῦτθο, ἐκ πάτρας ἸᾶοοῦΒ. 971]. ἢ γὰρ παλαιῶν ΒαῦραΒ. Φ27156. 

ἃ Γῆἧ - . ἀνῆκεν οὐκ ἀμηνέτως δάκῃ Ἠαγίαθηρ. 972. (μήνη καὶ 

δάκη Τυχπ., σμήνη καὶ δάκη ΑΡΥΘΒ0., μήνεε τ΄ αἰανεῖ ΔᾺΝ), γηγενῆ 

δάκῃ Βαΐον, (μήνεει τῶν ἀχῶν ΒοΙΠ6), μηνετὴ δάχῃ ῬοΙβοη, μῆνεν 

ἐνδακῇ Βαγροβ, ἀμύνεται δ᾽ ἄκη γε] μήδεται δ᾽ ἄ ἄκη Υ ΘΙΙΔαοΥ, μή- 

ἄχει 666], (μῆνιν αἰανῇ ΒαπΙθοΥρ61), μηνετὲ Ὁ ΈΨΕΙΝΙ .Ν 

ὁξεξται ὁ δάκῃ οἰ Ῥᾶἃ- 

16γ. μηνιταῖ᾽ ἄκη ρτπι., μηνιαῖ᾽ ἄχη Ὁϊπᾶ., μηνέσασ᾽ ἄχη Ματίη, 

κηλητήρια Ἠροἰπιβοοίι, μήνιος τέχη ὙΥ εἰ], (μήνη τ᾽ αἰανῇ ΜϑοΒηΙαΙ), 

πημονῆς ἄκῃ ΟΡογάϊοκ, ἀμαιμάκετα δάκη οἸΐπι ὟΥ. 2978. δράκον- 

τος, ἔλαν Βυτροβ, δρακοντοπληϑῇ Ἠαγίαπηρ, δάκνονθδ᾽ ὅμελον Ἡρΐπι- 

βοϑίι, δαχῶν ὅμιλον ΜΙ εἰϊ, δακῶν ὁμέλου ΟΡοΓΙΟΚ. 9174. το- 

μαῖα καταλυτήρια Βοίϊ, τομαῖα καὶ καυτήρια ΝΑΡΕΥ. 975. ἔπραξ᾽ 

Ηδυΐθησ. ἄμεμπτος Βυγρ685. 976. τότ᾽ ΚιγοΠΠοῖ. πόνων τε 

μισϑὸν Ἠατίαῃς, πόνοισι μισϑὸν ἨθφΙΠΙΒΟΘΙ]. 2717. ἔχουσ᾽ ἂν 

γἱοιοτία5, ἔχων δ᾽ ἂν ΚΙαυδοη, ἔχοντες Ἠθηηδηη, ἔχοις ἂν ΒοΙΝ οΓαΐ. 

ἔχουσα νῦν δὴ Βαγρο5, ἔχουσ᾽ ἀληϑῇ Ἠδγύθῃρ. 278. γένος σὸν 

Βίδηϊου. γένη τίν᾽ ἐξεύχοι᾽ ἄν, εἰ λέγοις τορῶς Βυγρ68. λέγοις σέ- 

ϑεν ΟΡΘΥαΙΟΚ. 979. γε μὴν δὴ ϑΒομαοίζ, δὲ μὴν δὴ Βοίῃθ, δέ 

γ᾽ ἀνέδην Βαγροθ, γε μέντοι οἸΪπὶ ἨθΙΤη. 28]. σπέρμα τ᾽ ἐχ 

τέχνου ΒυΓρΡΘ5. 982. κάρτα προσφύσω Μοίπεϊκο, τἀμὰ προσφύσω 

ΕἾ Βομηαι. προσϑήσω Ῥραγβομ, προσχυρῶ Ἠδυίαηρ. ὙΘΓβαπι δηΐθ 

997 ἰπβοσῖί. ἀληϑεῖ 50.106 η5, ΒΌΓΡΒΒ. 984. ἡμῖν Ομαδίο]αίη. 

287. ὁ Νεῖλος. γουϑαπὶ δηΐθ 28 ἰῃβθῦθη8, ΒΌΓΡΡΘΒ. 288. Κύ- 

προς Ἠαγίυῃρ. 9289. τοῖος γῦὸ εὐἰκὼς 50 υθογ ἀαυὈι δῦ Βαί]οΥ. 
,΄, 

πέπηκται Βυγρο5, πέπλεχται Βομνογάϊ, πέπλασται Μοϑονι. πρὸς ἀρ- 

τίων Ἠοϊπιβοοίῃ. εἴκασμα τίκτοι πλαστὸς ἂν πρὸς ἀρσένων Πδγ- 

ἴπηρ. 9290. ἱπποβάμονας (οὐ 291 οχ τοῦ. ἀστραβιζούσαις) ϑ0ᾶ- 

ΠΡΘΓ. Φ90544. ἀκούων . . οἶμαι: καμήλοις Βυγρθ58 οἱ (δθῃ8: 

»Δοαυαὶ δἰϊαυϊᾷ ᾿ηἰογοὶ ἀϊδβθ νυϊαπάππι θββθῦς) ΗΠ. Ῥγϑοίθυθδ 

σ᾽ ἀστραβίζουσαν. . ἀστυγειτονουμένην Βυγρθ5. Ἰνδῶν τ᾽ .. εὐνὰς 

χαμήλοις ἀστραβιζούσας ὃμάς Ἠδτίυπρ, Ἰνδούς τ᾽ ἄγοιμ᾽ ἂν. .- ὑμᾶς 
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καμήλοις ἀστραβιξούσαις .. Αἰϑίοφιν ἄγχε γηνομουμένας Μαγη. 

Ῥοξὲ 290 Ιδουπαπὶ βἰαϊαϊ Καγβοσ. 29]. οὕτως καμήλοις Βομνοσαί, 

Ιῃ ΞΟ μοο νοῦῦα χατὰ τὴν γχϑόνα 5θοἰυάϊῃ Ὠϊπηά. 292. (κατ᾽ 

Αἰϑέοφιν Ἡο55). ἀστυγειτονουμέναν Ῥραῦβοῃ, ἀστυγειτονουμένους 

ΑΡΎΥΘΒΟΙ. Ροβὶ 2392. Ιδουπδη 5ἰαίαϊξ 1Π0ΚΘ6. 298. χαὶ τὰν 

Ὁ. ἢ τὰς Βαγροβ, καὶ τἂν ΜΑΓΡΟΚΒΟΙΒΘΗ͂ΣΕΙ, ἢ χἂν Ἠρϊπηβοοῖμ. χρεο- 

βότους ϑοδιίσου. τ᾿ Ῥούβοῃ. χαὲ ταῖς ἀνάνδροις κρεοβόροις ᾿ἡμαζό- 

σιν Ἠαγίαηῃρ. 906. ὕμως διδαχϑεὶς ἂν ΒΌΓΡΘ5. 298 56. 

(Ἰὼ μιγέσϑαι .. χϑονὲ Ζῆν᾽, ὡς ϑδῃ!6γ), Ἰὼ γαμεῖσϑαι Ζῆν᾽ ἐν .. 

χϑονὲ τῆδ᾽, ὡς λόγος τις χαὶ. . χρατεῖ ΒΌΓΡΒΒ. 299 οἸ ᾽πὶ (ἣν 

οἰ Ποϑὲ βουϊδϑηΐθϑ) ομόοσο οομ ἰπαδθαπῖ, ΤΟΊ ὈΥΙΤΉῸΒ αὐἱδυϊ ΤΥ 0. 

εἦν, ὡς τὰ πιστά Ἠδτγίαηρ. 929954. ἦ καὶ λόγος. . βροτῷ | ἦν 

ὡς ϑ νὰ χρατεῖ 61]. 

300 54. τοσὶ {ἱδαϊ οἱ ροϑῦ 801 ᾿δουπᾶδῖη ἰηαϊοαγὶῦ Ῥούβοη. μὴ 

μὴ ἀκόλαστα, Ζῆνα... βροτῷ, καὶ χρύπτ᾽ ἐγεέρῃς ταῦτα παλλακῆς 

ματῶν ΒαγρΒ85. 801]. χοὺ χρύβδα ϑίδῃϊ!ον, καὶ κρύβδα ϑδομαθίζ. 

κοὺ χρυπτά γ᾽ Ἥρας τῶνδ ᾿ ἄχη παλλαγμάτων ΒΑΙΙΌΘΙΘΘΓ. ταῦτα 

παλλακισμάτων ΒοὈ.. ταῦτα τῶν παλλαγμάτων Τυχη., ταῦτα τῶν 

παλαισμάτων ϑίδῃϊογ. χοὺ χρύβδα γ᾽ .. ταῦτά γ᾽ ἦν παλαίσματα 

γ61] ταῦτα παλλακίσματ᾽ ἦν Βαΐῖ!ογ. ταῦτα παλλακευμάτων οἸ πη 

Ὀἰπά., ταῦτα παλλακεύματ᾽ ἦν Ηατγίπηρ, ταῦτ᾽ ἀπαιολήματα, γΘΥΒΌΠῚ 

Βραγίατη ἰπαἀϊοδπβ, πἰδὶ οἱ δηΐθ οἱ ροϑί ΠὰΠΟ ΥὙΟΥΘΌΠ ΥΘΓΒ5 ΓΘΘῚΒ 

οχοϊἀουϊὶ, ποθ. Ῥοβὲὶ 30]. ααθπὶ τορὶ ἀαθαί, Ἰδοῦηδηη βίαϊαθ- 

ναΐ Ῥογβοθῦ. 808. Ἀργείαν Ῥαιν. [πη 50}|0}10 τὴν δεὰ τὴν «Ἥραν) 

ὑπὸ Διὸς γενομένην μεταμόρφωσιν τῆς Ἰοῦς {τί τῇ ϑεᾷ προσῆφας; 

ΑΡτΘβοῖ, δαὶ τὴν διὰ οχϑιπριθπάππι δαΐ τήν : διὸ οοΥτ]σοπάσμ Ρὰ- 

ἰαΐ οἱ προσῆφαν οοπίοῖς Βομοταί, τὴν διὰ τὴν {ζΠρανδ .. προσήψατο 

εἰ]. βοῦν τὴν γυναῖχα: τὴν Ἰώ. --- ᾿Δργεία ϑεός: τὴν γενομένην 

προσήφψατο ΟὈΘΡΟΙΟΚ. 808 --- 14 5Ξ0}0]1ὰ 510: {νιν ἤλασεν): 

τὴν {βοῦν τὴν γενομένην διὰ τὴν ὑπὸ Ἥρας μεταμόρφωσιν τῆς 

Ἰοῦς. -- τοΐγαρ: διὸ αὐτὴν .. δρόμῳ. -- συγκόλλως: συμφώνως 

τῇ ϑεᾷ προσῆφας 50ΥἹ01 ῬΑΙΘΥ. 804. οὔκουν ϑομαοίζ. οὐχ ἂν 

πελάξοε ἘΠ]ΠΙΒ]ΘΥ. 805. τρέποντα ΒΟΡ., πρέπειν νιν ΒΌΓΒΘΒ. 

βουδόρῳ ϑοαίῖρον. 806. τό δρᾷ δὲ Ἠαδτίαπρ. ὀχληρὰ Διός 

Θίδη]ου, ἣ ̓ χυρὰᾶδιός ΑΌΓΘΒΟΒ, ἰρϑέίμη Διός ΜΥΕ]]. 8907. τὸν χύνα 

πανόπτην φύλακ᾽ Βαγρο5Β. πρόπανϑ᾽ ὁρῶντα ΘΙ. 908. τύνδε 

βούκολον Ἠδτγίαῃσ. 310. τί δ᾽ οὖν Ἠφραίῃ. τέ οὖν; ἔτευξε δ᾽ 

ΟΠ οΥ, τέ δ᾽; οὐκ ἔτευξεν Ηθγττη. Απίο 319 νϑυύϑιπὶ Θχοὶ 1556 

ΑὉ 5υΡΡΙΙΟΙΞ. 101 

ρυϊαθαὶ οἰΐπι Ὀἰηάουί. ΕΠ δηΐθ οὖ ροβί 512 Θχοί 586 ὙΘΥΒΌΠΙ ΤΘΡῚΒ 

Ραϊαῦ Πἡποῖκθ. 812. οἱ μήλων πέλας ὙΥ εἰ]. πέραν ΜϑομπιΙαί. γοΙ- 

5απὶ ἀο]οί, 818 τορὶ, 814 ΟΠΟΙΌ, 815 Τορὶ {{ἸὈ ΘΒ, ὙΥΘΙ]Ιδπον, ᾿ἰΐθηι ἀ6- 

Ἰοῖ, 818 τορὶ {Ἰ᾿Ό 65 οὗ 814 ροβί 815 ὑγδηΒΡΟΏΘΉ8, αἸΡοτί. 919. 

τῆσδ᾽ Ῥαῦν. [πὶ 50180110 τές βοινογαί. 314. ναέ ταῦτ᾽ ϑομαοίζ. 

εὖ ταῦτ᾽ .. συγκόλλως τ᾽ ΒυΓρ68. 916. χουροφιτύει ΒοΙ[8. 

318. φύσεος ὧν Βυγρε5, ῥύσεως, Ηἰδὶ ὙΘΓΒΙΒ ἃ σΥδιητηδίϊοο ΒῈΡΡ]6- 

ἴπ5 50, ῬΑΙΘΥ. Ῥοβὶ 318 Ξυρρ!οὶ Ἐπάφου δὲ τίς ποτ᾽ ἐξεγεννήϑη 

πατρός, ΒοίῃΠθ. 819. μέγιστον {τῆσδε γῆς Τυτῃ., “ιβυκῆς 

(τῆσδε γῆς ϑἴδῃ!ογ. ζοῦτες “εβύη μέγιστα γῆς ῬδΆΝ. μεγίστης 

(ὄνομα) γῆς Ῥοδοῃ, μέγιστον ζὅντεΣ γῆς ΟΟΠΗαυρί, μέγιστον 

ζὔὄνομα) γῆς ΟἾΕΤΘΥ. 8920. βλάστιμον ΒΟ. 92]. τοῦ γ᾽ 

ἐμοῦ ϑομαθίζ. Απηΐο 899 ἄποβ γϑύβιιβ οχοίϊθδβθ ραΐαΐ Βυί]ογ. 

899. τὸ πανσαφὲς Αὐταῖι8. τὸ πανσόφου .. τούτου Ὑγνν, τὸ 

πᾶν σαφῶς . . τούτου ϑοιιποίζ. τὸ παντόφωνον (0}1Π) τὸ πανσαφοῦν 

γῶν) Βοί!ο. τὸ παντόσεμνον ΝΥ Εἰ]. τοῦδέ μοι ΒύΓΡΒ5. τοῦ πανσπό- 

ρου... τούτου Ἠατίπηρ, τὸ πανσπόρου .. τοῦδε Ἠριηβορῖῃ. τού- 

του ϑίδηϊου. ϑομο]αβία τούτου ἸαρΊ558 Υἱἀθίατ ῬΔΙ610. 9929. ἀδελ- 

φὸς δ᾽ αὖτε Ἠροἰπιδορίῃ. 8235η4ᾳ. ΧΟ. τούτου γε Δαναὸς τοὔ- 

νομ᾽ εὐφώνῳ λόγῳ. Δαναοῦ δ᾽ ἀδελφός ἐστι πεντηκοστόπαις ἡϊγυτ- 

τος ΤΎΡΜΤΙ. 894, χαὶ τοῦ γ᾽ ἀδελφοῦ ϑοα!ίρον, καὶ τοῦτ᾽ 

ἄνοιγε Βυτροβ. ἀφρώνῳ λόγῳ τοοῦ., εὐρώνῳ λόγῳ ὙαμΗ.. ἐμφανεῖ 

λόγῳ ϑοβμαθοίζ. 8925. ἡἴγυπτον. εἰδὼς τοὐμὸν Βυγρθ5. 920. 

ἀνστήσῃς Υἱοῖ., ἀνστῆσαι ΜΑΡΟΚΒΟΠΘΙ͂ΒΙ. ᾿ 997. ιδοχεῖτέ γε μοι 

Β0}.). δοχεῖτ᾽ ἔμοιγε ῬΟΥΒΟΗ. 890. ποικίλ᾽ Ἠδτγίαῃρ. 991. 

πόνον. . ταυτόπτερον Βοῖϊ!θ. (τρόπον Ἠδυίαηρ). 999. χέλσειν 

μ᾽ ϑομαοίζ. χέλσειν ἔμ᾽ Ἄργος 'ΤΟΌΓΠΙΘΓ. 8394. ἔγϑη ϑίδῃϊου. 

ἔχϑημ᾽ ὑποπτήσσουσαν Βυγρο8. ἐγγαέίων γάμων ᾿ΤΟΥΓΏΙΕΓ. 990. 

τί φής μ᾽ γΕ] τέ φής σ᾽ ΑὈγο50}. τόνδ᾽ Ῥαυν. τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν 

δεῶν Μαάγνὶρ. 3396. στέφασ᾽ ἔγουσα νεοδρόποις κλάδοις ἕδρας 

Ηδγίαησ. νεοδρόπους ΜΆΠΑΘΥ. 338. χατ᾽ ἔχουσαν ΑἸὰ., πηαθ 

κατ᾽ αἶσαν ἃποηγιηα8. λέγειν ΑΙά., στυγεῖς ΒΌΓΡΒΒ. 999. τίς 

δ᾽ οὐ Ῥὲ Το. φιλῶν Ηργπι., φίλως ϑομοθιηᾶηη. ὄνοιτο Βοροιῆ., 

οἴοιτο ϑίδῃϊου. ϑέλουσ᾽ (γ6] ἀφέλους) ἔχοιτο ΒΌΓΡΘΒ, φιλοῦσ᾽ ὄνοιτο 

ΜΙΔΙΟ ΒΟ οἴ]. φέλοις γαμοῖτο νοῦν κεκτημένος Παγύθῃρ, φίλοις ὁμοῖτο 

νοῦν κεχτημένος γ6] ροίϊπι5 φελῶν ὄναιτο τοὺς κεχτημένους ϑομνογαΐ, 

φίλου (γ6] φέλως) γ᾽ ὄναιτο τοῦ χκεχτημένου ΜΝ Βομπιαϊ. ΤΙ 50}0110 τίς 

γὰρ ἂν τοὺς φίλους δεσπότας ὄνοιτο Ῥαϊογ, ὄνοιτο Ὀϊηαοτί. γοΥΡἃ 
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χατ᾽ ἔχϑραν δηλονότι δὰ ν. 888 τοίοτ!. οἱ Ροβῖ δηλονότε 50 ΠΟΙ ΙΠῚ 

ἄρθββθ ρυίαῖ σσ Ηαυρί. 840. σϑένος νόμου πως μεῖζον Βυγθ68. 

σϑένος μέγ᾽ Μρίποκθ. 84054. ροβὶ 846 ἰγδηβροηϊ Α [πιά ννῖρ. 

841. χῆδος στυγούντων γ᾽ ΒαΓΩ65, ναὲ δυστυχούντων γ᾽ Ηργπι.. ναξ, 

δυστυχούντων τ᾿ Ἠαγίυηρ. εὐσεβὴς ϑίδῃϊον. 948. εἰ τοῖσι μὴ 

᾿χδῷς ΑΥΘΘΟΠ. παισέ μ᾽ ΒΌΓΡΒΒ. 844. νυϊσαίαν αἴρεσϑαι αἱ 

ἴη Μ βουρίυπι. 845. δίκη σοι ξύμμαχος παραστατεῖ ΒύΓΡΘΒ. 

3460. (ἥπερ γε ταραχῆς Βυγβ68). 847. (σὺ πρύμνα πόλεως, ὧδ᾽ 

ἐστεμμένην Βο.). (Δἰδοῦς δὲ πρέμνον λεύσσ᾽ ἕἔδους ἐστεμμένης 

Ἐ0 565). πρύμνην τοαυϊγῖς ΕΠ]Θπαί. 849 τορὶ οοπίπυδί ΠΟΌ.. 

ἀοϊοὶ Ηατγίαησ, ρμοβί 844 ὑγδηβροη ΘΠ ΠῚ 5ΌΒΡΙΟΔΙΕΓ, 51 δηΐθ 845 

Γοσὶ5 γϑύϑι5 Θχο ἀουϊῖ, ΥΥ 61]. 350 --- 411 οἰοτίοα ΟΟΥΎΡΏΔΘΟ {{Ἰ- 

θυϊν ΥΥ̓́ΘΒΊΡΒΔΙ. 850. Παλαΐχϑονος (ἰὼ ἊΝ ΘἸ]Δπ6Γ. ϑῦφ. με 

σὰν ϑοι!σον. ἴδε μ᾽ ἱχνεομέναν φυγάδα πρόδρομον Ηδφἰμηξοϑίῃ. 

353. λευχόστιχτον ΒΡ... λύχῳ δερκτὸν Βα ΒΒ. 9454. ἃ ᾽ν 
᾿ 

πέτραις ἠλιβάτοισιν πὶ ΔΠΟΉΥΤΩΟ ΒΆΠΙΘΥ, ἃ πέτραις ἠλιβάτοισιν 

ΗΥΟοϑ5. 855. ἀλιβάτοις οἱΐπι Ὀἰπά. ἠλιβάτοισιν ἃ ᾿λκᾷ ΑΌΓΘΒΟΙ. 

855 54. (ἠλιβάτοισιν ἄναλκις ἐπισινὴς μέμυχε ΒΆΓΡ68). Ροβὺ 856 

Δ] απ ἃ (Ὁ νυ) οχοίαῖββθ ραίαῦ ΑἸΌΘΡΊΙ. 8567. φράξουσα ἀεϊοί 

Ηοἰπηβοοίῃ. 35854. χλάδοις σε. . νέον ὃϑ᾽ ΜΝ ΥάΒΝΟΕΙΝ. 959. 

(νέονϑ᾽ Βοίμ6.) νεών ϑ᾽ ΤυΥπ τ, ναέονϑ᾽ νοὶ πρέπον ϑ᾽ οἸἸπὶ ἨΘΙΤη.. 

νεύονϑ᾽ ΒαΙΗθοΥΡοΙ. τρέων ΚΑγβ6Γ, ἕχονϑ᾽ ΟἾΕΤΘΥ. ναοῦ ϑεμέλιον 

τῶνδ᾽ Βαυτροβ. νέῳ ϑ᾽ ὁμέλῳ τόνδ᾽ ἀγώνιον πάγον Ὗ ε1]. ὅμελον 

τόνδ᾽ ἨοΓΠΙ. 861. χἀπρομυϑήτων Τυτῃ., κἀπρομηϑεύτων ϑίδΔηΙΟΥ. 

3083. ἴδοι δῆτα τὰν Ταύτῃ. (οἱ ΥΥ Θ]]Δτι01), ἴδοιτο τάνδ᾽ ὌοΡτοΘ, ἔδοι 

δῆτα τάνδ᾽ ῬαΙΘΥ. 86ὅ. παρ᾽ ἐπιγόνου μάϑε γεραιόφρρων Ἠρϊπι- 

βοϑίῃ. ὀφιγόνοιο Ῥααν. (γέρων ὧν ΤαγΠ.). γέρων περ ὦν Ἠθδίῃ, 

γεραιόφρων ῬΌΓΘΒΒ, γεραιοφρόνων ϑΘΟΙΘΠΟΚ, γεραροφρονῶν γεὶ γε- 

ραρὰ φρονῶν ΜδΙΟΚΒΟΒΘΙΕΙ, γεραοφρονῶν ΑἸ, γέρας φρενῶν 

Βοίμο, πέρα φρονῶν Ἠαγίππρ, πολεὰ φρονῶν ΚΚΆΥΞΕΓ. 961. 

Θέδηϊου, ὧν ὑπὲρ γ6] οὗ πέρε ΒοίΠ6, (οὐκ ἀπορεῖς ϑομαοίΖ), εἴπερ ἦν 

Ἢ Υοϑ5, οὐ πενεῖ Ηρττη., οὐ πένης γ6] πένει ΘΟΒΟΙοἤο]4, οὐ μάτην Ἠδ’- 

[πης. 8685. Ἰδοιπδπι δηΐθ 868 5ἰαϊαϊί Βοιποίζ, ροϑὺ 8608 δηΐου, 

Ροβὺ 869 ὙΥ βαπου. ζκαλλιπότμου τύχας ἱεροδόκα {πέλει λήματ᾽ 

. ἁγνοῦ Πρτγη., {ϑεοκλυτήσεις, ἀλλ) ἱεροδόκα {πέλεὼ ϑεῶν λήματ᾽ 

κτὲ. Ἠατίπησ, ἑροδοκεῖ ϑεῶν {πάνδικον εὐμενῶς σέβαςν λήμματ᾽ χτξ. 

61}. ὡροδόχ᾽ ἐστι ϑεῶν λήματ᾽ ὅταν μόλῃ ϑύματ᾽ ἀνδρὸς ἁγνοῦ 

Ηεοἰπιβοοίῃ, ἑροδόχοισι (βωμοῖς ὅσι᾽ ξὲ γένοιτο) ϑεῶν λήμματ᾽ κτέ. 
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ῬΙΘΥ. 8970. μήτοι Βυ͵ρ685. 3571. πόλεως Βυῦρθ8. μιαΐνε- 

ται, κακῶν ΔΠΟΠΥΠΊΙΒ. 972. ἐχτεμεῖν Βυγρθ685. 979. χραΐ- 

νοιμε μῦϑον ἀρκέίως γε] παναρκέτως ἐγὼ δ᾽ ἂν οὐ χραένοιμ᾽ ἔπος 

ΝΜ ΒΟ. 87854. ὑπόσχεσιν, πάρος λιτῶν σὲ πᾶσι τοῖσδε χοι- 

νῶσαι: πέρι Βυγροβ, ὑπόσχεσιν, πάρος ἀστοῖς ἅπασι τῶνδε κοινῶσαι 

πέρι ΜΑΥΟΚΒΟΠ ΘΗ͂Ι. 874. ἀστῶν δὲ πᾶσι τῆσδε Οδηΐον, ἀστῶν 

πᾶσι τῶνδε κοινῶσαι (κοινῶσαἑ τ66.) Ῥαῦν, ἢ πᾶσί γ᾽ ἀστοῖς 

ΘΟΠαοίΖ, αὐτῶν δὲ πᾶσι τοῖσδε ΔΝ ΘΔ ν. ἀστῶν δὲ πᾶσι 

τοῦδε κοίνωσαι πέρε ΒΔΙΆΌΘΙΒΘΓ. Ῥοβί 874 Ἰδουηδη βίαίαϊ: ΗδΥ- 

ὑπηξ. 875. (σύ τοι πόλιν, σὺ δέ τε οἰΐπι βοἰμποί2). σύ 8’ ἣ 

πόλις Βυῦρο5. δάμιεον Ὁϊπά. 877. βῶλον εὐεστοῖ χϑονός ΒΌΓΡΘΒ. 

ἑστίας ϑίδηϊον. 8379. τ᾿ Ηο85. ἐν χρύσσαις (γ6] ἐν χώραις) 

Βοί!8. 381. τοῖς ἐμοὶ ῬΔΙΘΥ. 388. οὐ δ᾽ αὖ ἨροἰμΒοΘίἢ. 

ἔμφρον Βυγρθ85. 388. οἵ του πύλαις Βυῦρο5. τοὺς πέλας προσ- 

ιγμένοι ΤΟΥΣ ΘΓ. 390. μένε: τις Βυγρο5, ἔχταρ ἔγκοτος Βοίβε, 

ἰχεσίου κότος ϑ61416γ. ἕἵκτορος τορυάίαὺ Ηθτπι., ἑκτέου 1λπάδα, ἱκ- 

τίου Ὠϊπά.. δὶ οἷν. δορί. 710. 391. τοῖς δυσπαρϑέλκτοις ΒΟΌ.., 

δυσπαραϑέλκτοις Ῥούβοπ, δυσπαράϑελκτος ϑοϊμιοίΖ, τοῖς ἀπαρϑέλκ- 

τοις ΟἀἩδαρὶ, δυσπαραιϑέλκτοις ΚΊαυ5οι, ὧδ᾽ ἀπαρϑέλκτοις Μδγοκ- 

ΘΟ Π6 6], δυσπαραϑέλκτῳ ῬαΙΘΥ, δυσπαράϑελκτον ἄτυβθ. δυσπαρά- 

ϑελχτος πατοῦντας οἶκτος οἰΐπ), ροβίοα ὧδ᾽ ἀπαρϑέλκτοις παϑόντος 

οἴκτοις Βοῖ!θ, δυσπαραϑέλκτους παρόντας οἴχτοις Καγβίθῃ. Αἀδουρ- 

ἴὰπὶ δυσπαρϑενήτοις τηυϊδῦ ἴῃ δυσπαραμυϑήτοις ϑίδηϊου, ἰῃ δυσπαρα- 

ϑρηνήτοις ϑομμογαί. 8392. εἰ γοῦν, νογϑά 8396 δηΐθ 392 ΤΘΡΟΒΙζΟ, 

ΒυΓρθ85. 398. ἐγγύτατα φάσκοντες οἸἱπὶ Ηθτηι., φάσχοντες ἀγ- 

χιίστοι Ἡ ΝΟ. 994. σϑένοι ΒυΓ68. 995. σε φαΐένειν Οδη- 

ἴοι, σ᾽ ἐφευρεῖν Ἠαγίυηῃρ. 997. μήποτέ νυν ῬαΙοΥ. 9398. χάρ- 

τεσιν Ἠρὶπιβοοίμ. ὑπάστρῳ (οὖ 400 φυγᾷ) ϑδῃϊ!ον, ὑπ᾽ ἄρκτον Βὺγ- 

σθ5, ὑπ᾿ ἄστρων ΟΟῊΗαυρί, δι’ ἄστρων Ἠαγίαηρ. [πὶ 5080110 ἐλέ- 

γοντο ἍΝ ΕἸ]. 899. μῆχαρ ὅριζέ μοι ϑομαοίΖ, τέκμαρ ὁρίξομαι 

Βυγροβ, (μηχαρέζομαι ῬΕ1|16). 39954ᾳ. γάμου δύσφρονος μῆχαρ 

ὁρίζομαι φυγάν ΙΗ εἶ]. γάμου ἐπιρϑόνου Ἡοἰϊηβορίῃ. 

400. φυγάς Βον., φυγῇ Ταυχῃ., φυγᾷ ΥἱἹοί. 404. μὴ καί 

ποτε Οδηΐοσ, μή μοί ποτε Η 758, κοὐ μή ποτε Ὑογάβπουμιῃ. 4068. 

εἴ που τὲ μὴ τοῖον τύχῃ Τυχπ., μάταιον εἴ τέ που τύχῃ Βοίμο, ἔπος 

τι, μὴ τοῖον τύχῃ Βυγρο8. εἴ πού τε μὴ λῷον ϑομνοίἀθνῖμ, εἴ πού 

τι χἄμπαλιν ΒΑ ΟΓΒΟΙ, εἴ πού τι χἄμοιον γ6] χἄμοιτον ΜρίπθΚΘ. 

406. τιμῶντες ὦλεσαν ῬαΙοΥ. 407. ἀμφοτέρων ϑίδη!ογ, ἀμφότερ᾽ 
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οὖν Ἡραΐι, ἀμφοτέροις ϑεμαοίΖ. ἀμφοτέρωσ᾽ ὃ δαίμων Βυγρθ5, ἀμ- 

φοτέρωσ᾽ ὁμοιῶν Ἠεφἰπιβοοίῃ. 409. ἔνδικα μὲν Οδῃΐοτ, τἄδεκα μὲν 

Ατπβὶάμ5, ἄϑλια μὲν Ἠοἰπηβοοίι. δέκαν μὲν κακοῖς, αἴσια δ᾽ κτξ. ΝΥ εἰ!, 

ἄνδιχα μὲν κακοῖς δέκῃ τ᾿ ἐμμόνοις 1, Βομιπιαί. 41054. ματᾷς 

ξὸν τὸ Ηατίπθηρ, μ᾽ ἔτ᾽ ἀργεῖς τὸ ᾿ΤΟΓΏΪΘΓ. 412. φροντίδος 

πρόσωϑεν ὡς Ἠατίθησ. (σωτήριον ϑομαθί2), ἴοτί. λυτηρίουι Ἰῃ 

ΒοΒο ο {διὰν τὸ πόρρωϑεν ῬΑΙΘΥ. 414, ἄγαν ἄνω μένειν τηδιϑ. 

ΑΚ. ὑπνωμένον ΑὈγΘΒΟΙ, γανώμενον ῬδΑΥ;, ὀχνούμενον Ἠθδίῃ, δὲ- 

νώμενον νοὶ δινούμενον ϑομαοίΖ. μηδὲ πᾶν ὄκνῳ μύον Βυγρο5, μηδ᾽ 

ὕπνῳ κοιμώμενον Ἠατίαηρ, μηδ᾽ ἄγαν ποτώμενον ϑοιμποταί. ὄμμ᾽ 

(ἔχοντα) μηδ᾽ φὠνωμένον ἨογΝοΓάθΗ. 410. ἀστοῖς δὲ γὴμῖν 

Βυτροβ. ὑμῖν δίδου. 418. ἔδραισι τάσδ᾽ Βυγρ65. 490. βαρύν 

τιν᾽ οἴκῳ Βυγρθ8. 4922. μῶν σοι Ηρτπι., μῶν οὖν οἸ πὶ Ὠιπά., 

μῶν του ϑοιμπνογαῖ, οὔ σοι γοὶ ἂρ᾽ οὖ, εἰδὶ γΘΓΒ5. ΒΡΌΓΙΙΒ 51, Ῥαίθυ. 

μῶν συνδοκεῖ ΜϑοΒπΙαι. δοκεῖς ΕΏΡΘΓ. σωτηρίαν οἸΐπι ϑομαοίζ. Υ 6Γ- 

5πὶ αὐ Ἰδησυϊάσπι ΞΟ πο] δβίδθ Πἰθθπΐου δἀβιρηδγοί Βυί]ον, πἰδὶ γᾶ 

τορὶβ βἰαϊίπη χορογοῦ ομοσιβ, ἀο]θῦ ΟΚοτη. 498 --.446 «ὐαϊζθοῦ 

ὁμοσὶ ρδγίθα5 (ζυγοῖς) ἰτϊθαϊί ΒΑ ΌΘΓΩΘΥ. 430. πανϑέων Ἠοὶπι- 

βορίῃ, πουλυϑέων ΚΊΘΗΙ. 438. γνῶϑι δ᾽ ἀνδρῶν ὕβριν ΚΊΘΗΙ. 

435. μή τι τὲ τλῆῇῆς Ταῦγη., μηδὲ τλῇς ΒΌΓΡΘΒ. 437. τ᾽ ἀγομέ" 

ναν δέκας ὟῪ Ε]!. 4375. δέκαν .. ἵππου χἀμπύκων Ἠθδῖῃ. 488. 

ὕππιον οἸΐπι, ροβίθα ἑππήγ᾽ Βοίμθ, ἱππαδὸν ΗΟ58, ἀθ ἑππηδὰ οορὶ- 

ἰαδαΐ οἵπι Ὀἰπάονί. ἐπαιδοῦ πλόχων Βυγρθ8, ἱππηδὸν πλόκων ἨδΥ- 

ἴὰῃσ. 439. τ᾽ ποη Ἰ6ρῖ586 5οῃο! βία (441) γιἀοίαν ῬαΙθὶο. 440. 

ἐπιλαβαῖς ἩΥΟΒ5. 441. (σοῖς) παισὶν ὅτι χαὶ ϑομυοίζι - 449. 

μένει ἄρ᾽ ἐκτίνειν γε] ἄρα ᾿ κτένειν ΑὈΤΘΒΟΒ, μένει ἀποτίνειν ϑοιποίζ, 

μένε: δορύπονον οἸΐπι Βοίμο, μένειν (γ6] μενεῖ) ἀραῖς τένειν γ6] ἀραίαν 

τώνειν ῬοῦτοΘ, μένειν Ἄρει ᾽κτένειν ϑοἰά]οΥ (οἱ τθ0.), μένει δορὶ τέ- 

νειν Βοίβδομδάθ, μένει ἄγει ᾽χτένειν ΒΑΠΙ ΘΓ, σὲ δεῖ χαὶ τίνειν 

ΞοοΙ δβίδπι Ἰοσίββθ ραΐαὶ ῬδΙθυ. 443 54. μένει χερὲ τίνειν ὁμοίᾳ 

Βυτροβ. (Ἄρει ὁμοίαν ἐχτίνειν ϑέμιν 1,ΔΟΙΠΙΔΠΠ). 444. (ὁμοίαν μὲν 

Ηρδίῃ, ὁμοέαν οὖν ϑομποῖ2), ὁμοιέαν, φῃρα ΤΘΡΓΟθΑΥ]Ι οί α]οσ, οοπίθοῖξ 

ΚΙαῦβθθῃ. 447. ἐξώχειλά τοι ϑομαοίζ. 448. ἢ τοῖς ἵν᾿ ΒυΓθΘΒ. 

449. γεγόμφωμαι ῬδαΥ. 4495. γεγόμφωται, σκάφος .. ὡς ἧρ- 

μοσμένον Τλπ0Κθ8. 450. ναυτικαῖς νεὼς ΒιυτροΒ. προσηρμένον ὅ808- 

Ἰῖσον, προσημμένον ϑομαθίζ. προσειρμένον τορυάϊαὺ ἨΗθυη. 451 

ροβὶ 468 ἰγδηβροηῖϊ ΒυΥσΘΒ, δἃηΐθ 461 ἰηβουὶς ΤΥ οἱ]. 4592 544. χαὶ 

χρημάτων μὲν ἐκ δόμου πορϑουμένων, ἄτης γε μείζων (μείξων 9) 

ἂ 
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χαὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμος γένοιτ᾽ ἂν ἄλλῃ κτέὲ. (ἄλλῃ... χάρις Οα 

Ηδαρ) ϑομαοίζ, χαὶ γρημάτων μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένων, ἄτης 

γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι γόμον γένοιτ᾽ κτὲ. (γ6] μέγ᾽ ἐμπλησϑεὶς 

γόμος νοῖδα 468 ροϑὺ 464 ἰγαπβροβί(ο) Βαΐ]θν, χαὲὶ χρή μ᾽, ὅσ᾽ ἔμε- 

νεν, ἐκ δόκων ὀρϑουμένων, ἄτης γε μείξω κυμάτων, πλῆσαι γόμον᾽ 

ἄνευ δὲ .. καταστροφή (451) γένοιτ᾽ ἂν ἄλχαρ κτησέου Διὸς χερέ 

Βυτροβ, χαὲ γρήμασιν .. πορϑουμένων ἄτην γε μεέξω καὶ μέγ᾽ ἐμ- 

πλῆσαι γόμου κτξ. ΜΑτΙΟΚΒΟΙοΙ͂Ι, καὶ δώμασιν μὲν χρημάτων πορ- 

ϑουμένων γένοιτ᾽ .. χάριν, ἄτης τε μείζω καινὸν ἐμπλῆσαι γόμον 

Ηδτηι., χαὶ γρήμασιν. . πορϑουμένοις κτξ. ἩΎΥ͂οΒ5, καὶ χρήμασιν 

ες πορϑουμένοις γένοιτ᾽... ἄτης γε μείζω, καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσαι γόμον 

βΟΠΟΙοἢ 614, καὶ γρήμασιν μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένοις γένοιτ᾽ .. χά- 

ρίν, ἄτης τε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐπλῆσαι γέμος ῬαΙοΥ, καὶ χρήματ᾽ εἰ 

μὲν .. γεμέζοι Ζεὺς (γ6] γεμίζοις αἷ) μέγ᾽ ἐμπιπλὰς γόμου, γένοιτ᾽ 

χτὲ. Μϑομηίαι, χαὲ γρημάτων .. πορϑουμένων ἄτην γεμέζειν... 

ἐμπλῆσαι γόμου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλοις κτέ. οἷ], καὶ χρημάτων . . πορ- 

ϑουμένων γένοιτ᾽ .. χάριν, σκάφην γεμέζειν καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι γό- 

μου ΟΡογάϊοκΚ. 488. ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμον ΤΌΤΗ.; 

ἄτης γεμίζων .. γόμος ϑοδίίρογ, ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι 

γόμον Βοίϊο, Ἄτην γεμέζων .. γόμου ἨΤ,ΑἸγοη5, ἀκάτην γεμέξων 

χαὶ μετεμπλήσας γόμον Ὄτογβοῃ, ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσανϑ᾽ 

ὁμοῦ ϑομνοτγαί, ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἔμπλεω γόμου Ῥοπιδιη. ἄδην 

γεμίζειν Βυγτρατ. ἐμπλήσαις γόμον Ῥρᾶῦβοπ, ἐμπλῆσαι γόμος γε] 

ἐμπλῆσαι δόμον Ῥαυν. ὙοΥΒαπὶ (ἄτης γε μείζω καὶ . . χρόμον) Ῥοδῖ 

4564 ΟΟἸ]οοδί δ ]6Υ. 4585.. ἄτης γεμίζειν καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι 

δόμον γένοιτ᾽ ἂν ἄλλη . . χάρις Ἠατίπηρ. [ἢ 5010110 ἄτης τὸν δόμον 

Ηαγίαηρ, ἄτην τοῦ γόμου ὙΕΙ], ἄτης τὸν γάμον (γ6] τὸν δόμον) 

Ῥᾳ]ου. 484. γάρις ϑίδηϊογ. 458. γῇ γλῶσσα Βυτρε8δ. 4585856. 

χεὶ γλῶσσα. . γένοιτο, . . ϑελκτὴρ ἴοι ΜϑοΟΒμηΙαΐ. 4560. μύ- 

ϑους μῦϑος ΟΡογάϊοΚ. 457 δηΐθ 456 οΟἸ]οοαΐ ϑίδηϊθυ, ροϑί 

411 ΒδΉΡοΥσοσ. μὴ ἀλγεῖν ἃ . . κινητήρια (κινητήρε᾽ ἦν Ἐπροτ) 

Ηδττιᾶπη. λεαντὰ ὙΥ οἰ], ἀρκῶν τὰ Τάποκο. ϑυμοῦ χαρτὰ Βοίμεο, ϑυ- 

μοῦ γὰρ τὰ ὙΕΙΙΔαοΙ. κἀλγενὰ ϑυμοῦ κέντρα κινητήρια Ἠδγίαῃρ. 

χινητήριος ϑομπογαΐ, νικητήριος ΜΑΙΪΠ. 4568. μὴ μιγήσεται 

ΒυΓΡΘ8. 459. Κυπρίδι ϑύειν Βυγτρο5, κάρτ᾽ ἀρᾶσϑαι Μοϊίπεξθ. 

γαῖαν μιαῖνον, δεῖ πεσεῖν ϑομπογαί. 459 -- 61. ἀρά, τὸ ϑύειν 

καὶ πεσεῖν .. ἄκῃ μάταια" νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ ᾿χτὸς οἴγομαι Ἠαγίαηρ. 

401. ἢ Τυγη., ἡ Κνϊδα!α. πρὸς ταῦτα ϑομαοίζ, ἀχάριτα οἸ1π|, Ροδίθ 
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ἄκαρπα Βοίμε, καὲ κάρτα ΟἸ1π|, Ροβίθδ ἢ κάρτ᾽ ἄνοικτος, ὙΘΥΒᾺΠῚ δηΐθ 

464 ἴπβουθηβ οἱ ΘΟΥΎΡμᾶ60 {ϊθαθη5, ΗΘΙΙΠΔΠΏ. εἰ 

τοῦδ᾽ ἔχων περ εὔχομαι, γοῦϑι ρΡοϑί 454 οοἸ]οοδίο, Βαγρθ85. ἦ γάρ 

τε. . ἐγὼ οὐ παροίχομαι Ἐπρογ. ἧ κάρτ᾽ ἄνοιξας ϑομποταί, ἧ χῦμα 

νείκους Κταβ6, ἢ κρῖμα νεέκους ΟΡΘΓΙΟΚ. νεῖκος [1 ΠΟΚΘ. τοῦδ᾽ ἀγῶν᾽ 

ἀπεύγομαι Μαυίίη, τοῦτο δρῶν παροέχομαι Ῥαϊου. 462. ἄϊδρις μάν- 

τις ἢ Παυτίαπρ. ἢ χαχῶν ἔρις ΑΙ ΝΔΌΟΚ. 4θδ. (ἤκουσα χ᾽ ἃ λέγοις 

ἄν Υακοῆοϊα). ἑχοῦσα καὶ λέγοις ἂν οἸΐπὶ Βοίμθ, ἤκουσα χὰ λέγοις 

ἄν Βυτσεβ, ἀκούσομαι" λέγοις ἄν ἨοΥΝΘΓάθη. 467. τύχῃ Τυχῃ., πέ- 

ει Ὁ. τεύχη ὙΥαΚοΙο]4, τύχῃ ϑοινογαί, κάρτ᾽ ἂν Μοΐποκο. τρυφῇ 

. ταῦτ᾽ ἄν ἐμφερῆ πέλοι ΟΡογάΪΟΚ. γυναικὲ Ἠθττηδηη. συμπ ἔποι 

πέπλοις Ἠατίαηρ, συμπρέποι στολῇ ΥΥ ΕἸ]. πέπλῳ ΜϑομπΙαΙ. 4608. 

τῶνδ᾽ ἔτι γάμων, ἔσϑε Βυγτρο5Β. μηχανὴν χαλῶ ΟΡοσάϊοκ. χαλεῖ --- 

οἰἶπὶ ὟΥ. 469. λέξιν ΒοίμοΕ. γηρυϑεῖσ᾽ Ταυτη., ἐγηρύϑης ἄσῃ 

Βαγρθβ, γηρύσεις ἐμοί ϑομαοίζ, γηρύειν σ᾽ ἐρεῖς οἱ γηρύσασ᾽ ἔχεις 

Μοίηοκο, γηρυϑεῖσ᾽ ἔχεις ΝΑΌΘΓ. 470. ὑποσχήσῃ τρᾶῦρ. Α5Κ. 

471. μηχανὴ (ἐχδ) ΒΌΓΡΕΒ. 472. χοσμήσει ῬΘάΓΒοΟΙ, χοσμήσω 

Βυγρθ8. 474, ἀπάγξασϑαι ϑέλω, χυοᾶ τοραάϊανς ΒΌΓΡΘΟΒ, ΟΟ0η16- 

εἷξ Ναθοῦ. [ἢ βοιοο ἐξηρτημένη ϑίορμδηιβ, ἐξηρτῆσϑα: ΑΡΓΘΒΟΙ. 

475. γ᾽ αἰκιστῆρα Ἠραΐῃ, δακνιστῆρα Ἠθητα., μου κνειστῆρα Μαγίϊη. 

4771. καὶ πολλαγῇ μὴν Η1,ΑἾγοπΠ5. 478 ἀοϊοί Βοίμο. 479. ἄτης 

τ᾿ Βυγρθ8. 480. ἰοτί. εἰσέφρηκε. 481. ἐχπράξω τέλος Βυγθ68. 

483. αὐϑομαέμοις ΒαγθΘΕ5. 484. τέλος Ῥαυν, γερός ΒυΓρΒ8. 

διὰ μάχης ἐλϑεῖν ϑέλω Ἠατίαμρ. 489. στεῖχ᾽ (Υγ6] ἔϑ᾽) οὖν 

ΘομαοίΖ, σὸ νῦν οἸΐπη Βοίμο, σὺ δ᾽ ὦ ΒΌΓΡΒΕΒ, σὺ μὴν ϑίθη2Ζ61]. (τάσδε 

παρϑένους ΤλποΚθ). Απίθ 490 νϑύβιιπι οχοὶ ἴββα ρυΐαὺ ΒΕΓ, 

ἴθι (ἴἤϑ᾽ ὡς τάχιστα, τήνδ᾽ ἐρημώσας ἕδραν) Ηθγπι. 490. κλά- 

δους γε ΔΑυταῖι5. ζίεροὺς» κλάδους τούσδ᾽ αἶψ Ἠατίαπρ. χλάδους 

γε τούτους ὑφόσ᾽ ἀγκάλαις Βυγρο8. ἂφ Ηρττη.; αἶρ᾽ εἰ. λαβὲ 

ΘΒ Γαΐ. 491. βωμούς τ᾽ ϑομπογαΐ (οἱ 6 1}). 499. τοὐσδ᾽ 

γ61 τῆς Βυγρε5. ἀφέξεος Ὑ ΗἸΓΞΟΒ ΘΙάΘΓ. 494. ἐμός ἨοΥΝΘΓάθΗ. 

ἐμῆς κατ᾽ ἀρχῆς παρὰ φιλαιτέου λεῶ ΒΆγθ68. 495. τιν᾽ οἶχτος 

εἰσιὼν τόδε ΑΡταΒοι. εἰκὸς εἰσιδὼν Ταγη., οἰκτρὸς εἰσιδὼν ϑίδηϊθΥ, 

εἰκότως ἰδὼν γε] εἰκότ᾽ εἰσιδὼν ΟΟῊἩαρί, οὐκτρά γ᾽ εἰσιδὼν ΒοΙίΠΕ, 

οἴκτρ᾽ ὃς εἰσιδὼν Βα ΟΓΘΟΥ, ἑκέσε᾽ εἰσιδὼν ΜϑΟΒἶαι. ἕκτορος 

τάδ᾽ εἰσιδών Βυγθθ8. 4964. ἄρσεν᾽, ἐς στόλον ϑῆλυν δ᾽ ἂν Βαυτ- 

σο56. 498. εὔνοιαν Ἠδγίαπρ. ϑομο απ δα ν. 498 τοΐοσι Μϑίμοκθ. 

500. εὖ ῥύοντα ϑοαιίσον, εὖ ῥέζοντα ΑὈγοΒΟΙ., εὖ νοοῦντα γεὶ 

» ’, 

τᾶχρα νείχους 
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- ε΄ ὩΣ ὟΝ ᾿ " “ ΧΨ “, 

εὖ χρέοντα Ῥαυν, εὔπορόν τε γεΕ] εὐφρονοῦντα Ἰμερταπᾶ, εὕροόν τε 

σαἨΗαυρί, ἐν δέοντε Βυγρθ5, εὖ ῥέποντα (166. 60154ᾳᾳ. φράσ- 

τορας τῶν ἀστυκῶν ξύμπεμφον, ὡς ἂν τῶν ϑεῶν ἐγχωρέων χτέ. 

ΘομποίΖ, φράστορας τῶν ἀστυχῶν ξ., ὡς ἂν τῶν πολισσούχων ϑεῶν 

βωμούς, προνάους τ᾽ αὖ παλιστεέχων ἕδρας εὕρω μέν οἰΐπι Βοίμθ, 

φράστορας ξύμπεμφον ὡς βωμοὺς προνάους τ᾽ ἀστυκῶν ϑεῶν ἕδρας 

εὔρωμεν ΒυΓρ65. δ02.54. ξύμπεμφον ὡς ἂν ϑεῶν πολισσούχων 

ἕδρας ΒοΙΠ6. 508. καὶ πολυλλέτους (γ6] πολυστεφεῖς) ΒαΙ]οΓ, 

χαὶ πολυξέστους ἤρτη., χαὶ πολυχρύσους Η ο55, χάἀν πόλει σηκῶν 

1ἰηάδι, χαὶ περιστύλους ῬΑΙΘΥ. δ05. ὁμόπτολις Μϑομπϊαΐ. 

507. φόνον Ῥαιν, φϑόνον ΜαΙΙΟΥ - ΒίΓαθ Ὀΐησ. [ἢ 50 Π0 110 φονευϑῶ 

Ηοἰπηβοοίῃ. 508. ἀπονοίας Ῥδαν. 09. εὖ γὰρ οὖν ΑἸ ΝΔιοκ. 

ιἣ ξένος ΑΥΠΔ]α 85). 510. βωμοὺς τῶν πολισσούχων ϑεῶν Βυ- 

σο5. ἀστυχοὺς ϑίδῃ]ογ. ϑεῶν ϑ᾽ ἕδρας ΑὈΓΘΒΟΒ. 511. παλιν- 

στομεῖν ῬΟΌΓΤΘΘ. 5812. ἐφ᾽ ἑστίαν Βυγθθ8. 518. τούτῳ μὲν 

εὖ πᾶν Ῥαυν,, εὖ μὲν τόδ᾽ εἶπας ΝΑΌΘΓ. χέει ϑομαοίζ. 1956: 

καὶ ϑράσος νέμεις βέου" ᾿ πῶς καὶ ποῦ τεταγμένος τί δρῶ; 

Βυγρθ8. 514. ποῦ ϑ᾽ ἕδρας Βεαάπαιη. νεμεῖς ῬΟΥΙΒΟΗ. ὅ10. 

λείπει χεὶρ ἐκεῖ, λέγοις ἔτ᾽ ἄν; ΒυΓρο5, λεέπω, πείϑομαι λόγοις Ἠδγ- 

ἰἀπηρ. 517. χλωρὸν. . ἐπιστρέφου πόδα ΒΌΓΡΘΒ. ἐπιστρωφῶ 

ΘΟΌΓΘΘ. 518. πῶς καὶ Βυῖρε5Β. βέβηλος ἂν τόπος οἸΐπ ΥἾ ΕἹ]. 

519. ἁρπαγῇ σ᾽ Ῥαϊογ. ᾿ 590. ἀλλ᾽ ἢ ϑοια!ίσοῦ, ἀλλ᾽ ἦ ϑίδῃϊου. 

δυσφόρων ϑοβμαθίζ. 5921. εὐφημουμένῳ 1,εἴγαπο, ἐνθυμουμένῃ 

ΘομαοίΖ, εὐρημοῦμεν. ὦ (ομοτο 860 γογθὰ ὑπ] 68) ΒΌΓΡΘΒ. δ22. 

οὔτοι σε ϑαῦμα δυσϑροεῖν Βαγρο5 (δυσϑροεῖν οὰπὶ ὙΙΟΙΚΘΒΔΓΙΟ). 

φρένας ΒοίΠΒ. 5693. πέλας δ᾽ ἀνάκτων Ἠδτίαηρ. δ᾽ ἀνάρχτων 

Ηδριμ., δ᾽ ἀναγκῶν ϑομπογαί, δ᾽ ἀνάτων ἱἹλιάνρ, δαμάλεων Υ εἱἷϊ, 

δ᾽ ἄνευκτον Κγϊόαϊα. (δ᾽ ἄνατον .. ἐξαισίων, γοΥϑὰπι ρμοβὺ δ24 ἰγδῃ8- 

ῬΟΏΘΏ5, [, Ομ] α). 594. σύ τοι ϑομαοίζ. φρενοῦ Βοίΐμε, φρό- 

Ξε ΒααΡουσου. Ααὐξ ἰαγθαΐατη 6586 γϑύϑαῦμι ΟΥΐΏΘπὶ δαὰΐ ΘΧΟΙ 1556 

αἰϊᾳαϊᾷ ρυϊαὶ ὙΘΙ]ΔαΘΥ. δ95. οὔτε ΟΟἨἩκσυρί, οὔ σε 1άποῖ. 

δαρὸν δή σ᾽ ἐρημώσει Ματίίπ, δαρόν σ᾽ ἐξερημώσει Ήεττι., δαρὸν 

σός σ᾽ ἐρημώσει Ἐπιροτ, δαρὸν γόνον ἐρημώσει 61}. ἐρημώσει πα- 

τρός ῬαΙΘΥ. 62654. συγχαλεῖν .. ] σπεύσω Ἠεἰπηδοοίμ. 621. 

ἐπιέτω τορο., πείσω Τυτη., σπεύσω Ματίϊη, στεέχω Ὑ εἰ], ἕρπω Ἐ 

ΘΟΠ ποίου. πιετῶ πιστῶ ἴυΐβδ6 ρνυΐϊαὶ ΜοίπαΚο. 528. πατέρ᾽ 

ὑποῖα ϑίδῃϊου. τοῦ ἃ ϑΒΠΠοΐο. 529. χαὶ πολισσούχους ϑεοὺς 

ϑομαοίζ. 892. πειϑοῖ Ηρτπι. 5860. Πειϑὼ Τύχα 8’ ἑπέσϑω 

Δεβοῦυαϑβ εἀ. Μεοκιεῖθ. Αρρεπάϊχ. 8 
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οἸπι ϑομαοίζ, πυϑοῦ τε κἀγγενέσϑω Βαγρο5, πιϑοῦ" λιταὶ τελείσϑων 

Μαγίη, τέϑου τε καὶ γενέσϑω ϑοιποναϊ, πιϑοῦ τε καί μ᾽ ἀνόρϑου 

ΟΡογάϊοκ. γενέϑλῳ Βοίμο, γένει τῷδ᾽ Μοίποκο, μελέσϑω 1Λπ0ῖθ. 

537. χἄλευσον ΒυῖροΒ. εὖ στυγήσας ὕβριν ΧὟ ΘἸ]ΔΌ6Γ. 99. (τὰν 

μελανοζυγάτιν ϑίδῃ!θυ, τὰν μελανοζυγᾶ νᾶν ΑὈΓ650}), τὸν μέλανα ζυ- 

γέταν Βαγρθοβ, (τὰν μελανοζυγᾶτιν Βοίμ6), τὰν ἁλίνοστον ἄταν ἨδΔῖ- 

ταν, ναῦν, μελανόξυγ᾽ ἄταν Ἠοἰπιβοοίἢ. 540. τὸ πρόσϑ᾽ ἔνοικόν γ᾽ 

(οἰἶπι πρὸς γυναικός γ᾽} ϑομαοῖζ, τὸ πρὸς γονᾶν σῶν, Ῥοβίθᾶ τὸ 

προσχυνητὸν Βοίϊμο, πρόσω γυναικῶν. Ἐπιδὼν ΒΑΙΉΒΟΓΡΟΙ, τὸ πρὸς 

γεναρχᾶν ἨοΙΙΉΔΠΗ, τὸ πρόσϑεν αἴνοις Ἠαγίππρ, τὸ δ᾽ αὖ γυναι- 

χῶν ΕΠΡΟΥ. 541. παλέμφατον Βαῦροδ5, πολύφατον 50Πο) βία 16- 

σἶβ56 υἱάθίυν Ῥδὶθῖο. 54154ᾳ. ἁμετέρου γένους ὙΥΕΙΪ. 5648. 

αἶσαν ΜαΥίη. δ4354ᾳ. αἶνον γένους ΒΔΙΙΌΘΙΡΘΙ. 44. πο- 

λυμνήστου γ᾽ Ἠραΐι., πολυμνᾶστορ Ὀϊηα. πολυμνήστορ᾽. ἔφαπτορ 

Τἡπάδα. ΤΙῃ 50ΠΟ]10Ὸ πολλὴν " γενοῦ, ἔφαπτορ τῆς ᾿Ιυὺῦς Ῥαΐου. 

545. Διὸς ϑίδῃϊογ, 4έαε Ῥαὰν (ἀοθοθαί Δα), Ἰοῦς Ἠδαΐι, δέ ἐς 

Ῥοῦβοῃ. τοὐγγενὲς ΟἸΐπὶ Βοί[6, σὸν γένος Βυγρο5, τος γϑονὸς Ἠδγ- 

ἴὰηρ. 5455. εὐχόμεϑ᾽ αἴας γ6] εὐχόμεϑ᾽ εὐνᾶς τᾶσδ᾽ ἀπὸ 

γᾶς ἄνωϑεν 61]. 5460. γᾶς ποτε τᾶσδ᾽ ἔνοιχοε Βαγροβ. ἄνο:- 

χοι Ῥαῦν, ἄποικοι ϑομποίζ, ἔποικοε ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 548. ἀνθονόμου 

τ᾿ ϑομυοίζ, ἀνϑονομοῦσ᾽ ϑομνογαί, ἀντιπνόους 1λΠ0ΚΘ. ἀνϑονόμου 

᾽πὶ ποίας Βυτσοβ, ἀνϑονόμου τύπους καὶ Ἠδτίαῃρ. ἐπ᾿ ὦπας νοὶ] 

ἐπ’ ὠπὰς ὙΥοἸαπον, ἔρωτας Η 058, ἐπαύλαις ΤΟΌΓΗΪΘΙ. [ΠῚ 50Π0110 

ἐπ᾿ ὠπάς: κατὰ νομάς Βοί6. ὅ560. ἐοεϑομένα ῬαΙθΥ. 551. 

φεῦγεν Βυγρο5, φύγ᾽ ΟΟῊἨΗκδυρΙ. 558. φῦλ᾽. ἀδίκῳ δ᾽ οἸ πὶ 

Βοίμθ. ἀγχέπορον ἘὙΥΔΠΟΚΘΒΗ. δὅδ854η. φῦλα, δέχηλόν τε περῶσ᾽ 

ἔμβασιν, αἷαν διατέμνουσά τέ ῥοῦν, κύματα γᾶν ϑ᾽ ὁρίζει Βυγβθ8. 

555. διατείουσα Ἠατΐπηρ, διατεμοῦσα ἘὙΔΠΟΚΘΗ. 550. διάττεε 

γ6] διέπτα ϑολιίσοῦ, ἀΐττεε ΑΌγοβοι, Φάσιδος ΟΟἨΗδυρί, χἀσέδος 

ῬΆΙοΥ, δ᾽ ὡς βάσιν ΒαιηθοΓροΓ, δὲ βάσιν Ἀδυοπθηβίθῃ. ΘΟΒΟΙΠὴ 

δα γ. 54. βρθοίδγθ ραΐαϊ ΥὟ 61]. δ58. πεώρει Ἡροὶπιβορίῃ. 59. 

Μαιονίας γύαλα ΟΡοΓάϊοΚ. καὶ γύαλα ἨΎοϑβ5, τ᾽ ἐς γύαλα ΚΊαυδθῃ. 

δὅδθ 544. χαὶ.. Κιλίκων 1 Παμφύλων τε γένη Ἰ “ύδια τε γύαλα διορ- 

νυμένα ϑεἰ416γ. “ύδια τ᾽ αἰγιαλώδη, καὶ ὀρέων Κιλέκων . . γᾶς, 

ποταμούς τ᾽ εἰναλίους Βυγβ68. δθ054ᾳ. Παμφύλων τε γένῃ καὶ δι᾽ 

ὁρῶν Κιλέκων συμένα ΚΊδαΒθΗ. δθ62. πὰρ ποταμοὺς ΒΟΌ.; τοὺς πο- 

ταμοὺς Τύτη., γᾶς ποταμοὺς ἨδΓπΔΠη, χαὶ ποταμοὺς Ἠδγίαηρ. πο- 

ταμούς τ᾽ ῬΘΆΓΒΟΗ. ὅθ854ᾳ. γϑόν᾽ ἀχραίας Ἡφροδέτας Βοῖδο. 
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χϑόνα, κλειτὰν ΒΑΙΠΙΌΘΓΡΌΓ, χϑόν᾽ ἔκελσ᾽ εἰς Ἠδτίυηρ, γϑόν᾽, ἀλᾶταε 

δ᾽ ΟΡογάϊοΚ. 564. ἴῃ 50 Πμο] 1 νυϊσοὸ διὰ βύβλον καὶ “έβανον. 

δθὅ. εἰσοιχνουμένη Αὐγαία5, ἐξιχνουμένη γ6] εἰσιδνου μένη ῬΔΆΥ,, δυσ- 

πονουμένη Ἠραίι, εἰσχινουμένη ΑὈΓΘΒΟΙ, διαχναιομένα ἘἸΠΊΒΙΘΥ, δὴ 

κινουμένα ϑομαοίΖ, ἐξιχνωμένα οἸπι Βοίμε, (ἐκκεκηρεωμένῃ ΒαΓΡΕΒ8), 

ἐσχανωμένη Βυί!ογ, ἐγχεχριμένα Ἤρτπι., ἐχτορουμένα Ἠδγϊαηρ, εἰσ- 

ἐχνουμένου ϑομπογάΐ, ἐγκινουμένα ὙΥΊΕΙ. 868. γληδόβοσχον 

ΟΡογάϊοκ. ἔνϑ᾽ ἐπέρχεται Τυατη. εἰσέρχεται ἨθΙΠΙΒοΘ,Π. ὅθ9. τυ- 

φουμέναις οἸΐτη ΒοίΠ8. 56954ᾳ. μένος ϑ᾽ ὕδωρ τε ἩἨδΙΠΙΒΟΘΙΙ. 

5710. ὕδωρ φ]οββοπια ρυΐαῦ Ῥοάγβοπ. ὕδωρ τε Ῥαυν, γάνος τὸ ΥΥ Ε]]. 

δρόσοις ἄμέκτον Τουγηίογ, δρόσοις ἄϑικτον ΝΑΡΘΓ. 571. δρόμοις 

ΟΡ γάϊοκ. πόνοις ἀΐπνοις Τ᾽ ΟΥΓΠΪΘΓ. 579. κεντροδαλήμοσι ἨθδίΒ. 

ϑείας Βοῦ.. ϑυέαδος οἰῖπι ΗθΤπι. 574. βροτῶν... ἔμμοροι Βυτ- 

568. 576. εἵζλοντ᾽ οἸπὶ οιμπθίζ. 577. βοτὸν ζκαχόχαρῷ 

δυσχερὲς Ήρτηι., σῶμ᾽ εἰσορῶντες δυσχερές Ἠαγίαπρ, βοτὸν (ϑέαμα 

δυσχερές) ϑομπεγάί, βόσχημ᾽ ἀπόχαρι δυσχερὲς Ἠεἰπιβοοίῃ, βόσκημ᾽ 

ὁρῶντες δυσχερὲς ΟΡεοτγάϊοκ, βοτὸν βλέποντες (γ6] χεραστὲ γ8] κε- 

ροφόρον) δυσχερὲς ῬΑΙΘΥ, βοτὸν παράκοπον δυσχερὲς Τλποκθ. με- 

ξόμβροτον ἐσορᾶν τι δυσχερὲς βοτόν ΧΕ]. ἐσορῶντι 'ΤΟΟΓΠΪΘΓ. 

579. τὰ δ᾽ αὖ Ῥτίπια πιϑηπ8 ἴῃ Ὁ (οἱ ΗΘΙ).). ὅ8054ᾳᾳ. χαὲὶ 

τότε δή τις ἦν... Ἰὼ δι᾿ αἰῶνος χρόνων ἀπαύστου. χραΐίνων Ζεὺς 

γὰρ ἔϑηκεν δύας ἀπήμαντον Ἠατίαθπφ. δὅ82. οἰστροδονήταν Ῥδυν. 

᾿Ιὼ οἰστροδόνητον οἸΐπι ἨΘΓΠΙ. 588. ροβί ἀπαύστου βυρρ]εΐ πράχ- 

τωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη Ζεύς Ηετπι.. Ζεὺς (ϑέλξας ποτ᾿ ἐπήεῶ ΗΥ͂Οβ5, 

Ζεὺς {δὴ πάντ᾽ ἐπιχραίνε Τὐπάαι. Τιδοιημδπι ΘΧΡΙΘῦ νθῦβὰ 591 

πογαίο ΘΟΟὟ ϑΒομποίάοσ. . ὅδ8854ᾳ. ἡϊὼν χραΐνετ᾽- ἀπαύστου βίας 

ἀπημάντῳ σϑένει, 588 -- 90ΞΞ 591 --- 97 5ἰδίαθη8. οἵ Ροβύ ὅ91 ἀλα- 

ϑείας ἂν οὐδὲ φεύσαις Ξ'ρὈ]6π5, ΘΟ Ηδυρί. δὅδά. Διὸς δ᾽ Βομαοίζ, 

δύα δ᾽ Ἤρτγπι., Ιὼ δ᾽ Βυτροβ, μόχϑων δ᾽ ΥΟΙ], δίῳ δ᾽ οἴῃ Υ. 

βίᾳ δ᾽ ἀπημάντῳ χερός ἩΥ͂οΞ8. βίας ἀπημάτῳ ῬΑΙΩΥ ααυἱ βίας 

ΒοΠο αδίαπι ἸΘρῖββ ραΐαί. ἀπήμονε δ πιΒοοί}. 585. καὶ Διὸς 

περιπνοέαις ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 686. (παύει, τὴν ϑομαοίχ). φαύεται, δά- 

χρύον ΒυγρΈ8. ὅ8θ54ᾳ. παύεται δακρύων ἀποστάζειν 1Η Ἢ δομπηῖαι. 

587. ἀποσχάζει Ηρτπι., ἀποστᾶσα Ἠατίπηρ. αἰδοῖ γΕ} Αἰδώς Βυγρθ5. 

688. δ᾽ ἔρνος Ἠατίυηρ, ϑρέμμα ὙὟ οἰ ἅπΠΕ0Υ. ἀτρεκεῖ Ἠοἰηβοοίι, ἀφυ- 

ϑεῖ Ὑεἱ!, ἀφεγεῖ ΟὈογάϊοκ. ὄϑ9. παῖδα Μέμφις ΒΌγΡΟΒ. ὅ91 

οἰοἱῦ Οοηγϑδαί. 6915ᾳ. γϑὼν φυσίξζωος ϑδη]ΘΥ. ὅ92. φυ- 

σιζόου ϑομαοίΖ. γ᾽ ἔρνος ΜΊοΙΙ. τοδὲ ΤΌΤΠΟΡΙΒ. 59. νόους 
8Ὲ 
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Βυγροβ, μόγους ΟΡογάϊοκ, δόλους ΝΑθογ. ἐπιβούλου ϑομαοίς. δὅ96. 

τάδ᾽ ἔργα ὙΥΕΙ]. 569θ5ᾳ. τόδ᾽ εὖ γένος γενέων . . κυρῆσαι 

ΒυΓρΘ8. 597. ἐπαφῶν οἸΐπι Βοΐί!θΕ. χυρήσαι Ῥδαν. ὅ98 54. 

ϑεῶν εὐλογωτέρως σοῦ κεκλοέμαν (εὐλογωτέρως ἂν κεκλήμην Βυτ- 

565) ἐνδέκοις ἐπ᾽ ἔργοις ϑομαθοίζ. 598 544. τίν᾽ οὖν ϑεῶν ἐνδέ- 

χωτέρως ἂν κεκλοέμαν εὐλόγως; γένους φυτουργός, αὐτόχειρ τέκχ- 

των, τελειόφρων μέγας πατήρ, τὸ πᾶν .. Ζεύς Ἠατίυῃρ. 

600. (ἤ σ᾽ ὧν πάτερ Βυγροβ. εὖτέ γε Βρρ]εῦ Ηδθγπ)., ἔστε δὲ 

ΘΟΒνογαϊ, αὐτὸς ὃ Ηροηβοοίι, ἔστ᾽ ἄρα Τ1Η Ἢ ϑομηιίάί. Ῥοβί φυ- 

τουργὸς ΞιρρΙο αὶ αὐτὸς 6Χ 5010]. Ηοβ5, ροβί ἄναξ δαᾶοραΐ βρο- 

τῶν Ἠραδΐμ. Ἰοῦς ϑοβμαοίζ. 6005ᾳ. ἄναξ γένους | {πάλαι Βδπηι- 

ὈΟΥΘΘΥ. θ02. τὸ πάντων ῬΑΙΟΥ, τροπᾶν ὝεΥΤ18}}. μῆχαρ οὐρέ- 

ζοις (ἀο]οίο Ζεύς) Βυγρθ5. 6008. ὕπαρχος ΕἸΠΙΒΙογ. ϑεάζξων 

Βοίμο, ϑεοῦ ξῶν ϑοινογαί. 60854ᾳ. ϑοάξον τὸ μεῖον χρεῖσσον 

ὃν ὙΥ Θ]]ΔΌΘΓ. θ085αᾳ. ὑπ᾿ ἀρχᾶς .. ϑοάσσων τὸ μεῖον, χρεισ- 

σόνων ἄνωδϑεν ἡμένων σέβει. πάρεστι κτέὲ. Ἠαγίπηρ, ὑπ᾽. . ϑοάξει 

.ος χρατούντων, οὔτινα δ᾽ . . ἥμενον κτξ. Τ1ΗῊ ϑδομμηϊαί. 604. τί 

μεῖον .. χκρατύνεις ; Βυγβο5. χρατύνοι ϑίθορ μη, χρατύνεις ϑομαθοίζ, 

κρατύνειν Ήρττη., παχύνων Ἠρἰπιδοοῖ!. [ἢ 80}0110 τᾶς ἀρχᾶς εἰ 

ἔχει Ἠατγίαῃρ. 605. οὔτινος ἀε]οθαὶ οἰ Ηδυτ., χάτω ἀδ]οθαί 

Ῥαυν. οὔτιν᾽ .. ἥμενον ϑίδη]ογ. οὔτινα δ᾽. . ἥμενον σέβει κάτω 

Θομαοίζ, οὔτινος ἄνωϑεν ἥμενον σέβει κότον οἸἶπι, ρΡοδίθδᾶ οὔ τινας 

ἀ. ἡμένους σέβει κάτω Βοίμο. οὔ τινος ἀ. ἡμένου σέβει κράτη 

ΗΥ͂οΞ5, σοῦ δέ τις ἀ. ἡμένου σέβει κάτω Βύγρεδ8, τίνος δ᾽ .. σέ-. 

βει κράτη; Βαιθεῦσου. σέβει κράτος Ηραμ. Ὑογβαπι 6Χχ Ἰηΐου- 

Ρτγοίαϊίουθ οτΐαμῃ οΟἰΐπὶ Ρυΐϊαυαὶ Ὀϊπάοτῇ. 607. σπεῦσαΐ τι, τῶν 

φρὴν φέρει δαυλός Βυτρε5. σπεῦσαι. τέ τῶν δούλιος φέρει φρήν ; Βδτη- 

ῬΟΙΩΟΓ, σπεῦσαι τέ τοῦδ᾽ οὔλιος φ. φρήν ΤΊ ον, σπεῦσαι. τί τῶνδ᾽ οὐ 

Διὸς φέρει φρήν; ἀποπγτῖῦβ (ρα ΟΡογα.). τῶν (ἃ) Ῥαϊθγ. οὔλιος 

ΘέΔΏΙΟΥ, δαύλεος ΑΡΤΘΒΞΟΝ, αἴολος ϑομαοίζ, ϑούριος (οἸἐπὶ δολοφρονεῖ) 

ΒοίμΒ. Ιηἴοὸν 608 εἰ 609 νογϑυμ οχοϊἶβ86 βυβρίοαίαῦ Ηρ Τη. 

609. δήμῳ Βυί!οεγ, δήπου Βοίϊο, χυρεῖ Ἠαδγίαηρ, ἤδη ϑομπογαί. 

611. εἰπὲ δ᾽ Τυστῃ. ποῦ ΗΥΟΒΒ8. 612. (δημοχρατοῦσα χά- 

ρίς ὕπως πληϑήσεται οἸΐπι ᾿ΒοΙΠ6), δήμου χρατούσῃ χειρὲ πλῆϑος 

ἕσπετο; Βυτροβ. γεὴρ ὅπως Τυχι., χεὲρ ὅποι Ὑἱ]οίοτίι8, χεὶρ ὅπῃ 

Ῥοῦτοθ, χεὴρ ὅπερ Ηδρτγπι., χεὴρ ὅϑεν ϑοιμπογάί. χεὶρ ὅση 5808ο- 

Ἰἰαβία Ἰοσίββο νυἱάθίασ Ῥαϊ]οῖο. 614. ὥστ᾽ ΒοΡ. ὡς ἀνηβήσαιμε 

Βοίβθ. 615. πανδημέας γὰρ χερσὶν οὐ φευδωνύμοις ἨΥΟΒΒ5. 
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61554ᾳ. ἔφριξεν αἰϑὴρ χερσὶ δεξιωνύμοις --- πανδημία γάρ --- τόνδε 

χτέξ. Βυγρθ8. 617. μετασχεῖν Βυγρβ8. 618. ἀσυλέᾳ πολεῖν 

Ηαγίπηρ. 620. προστεϑῇ Ἠατγίυῃρ. 622. χέν φυγῇ δημὴ- 

λάτην Βυτρο5. (δημηλάτην 6Χ ϑ΄θΡΠ!. ΒΥΖ. 8. Υ. δῆμος εἴβοθγθ 510] 

υἱἀοίαν β[δη16γ7). δημήλατον Ἠοϊδιοῖη. 699. λέγειν 6166]. 624. 

Διὸς κότον Ὁ. 625. γρόνῳ Ἠδραΐμ. [π 500 ]ο αὐξήσῃ ΥἹοῖ., 

αὐξήσειε ῬΑΙΘΥ. 696. πάλιν (γε] πολὺν) πλατύναι ϑοΔ ρον. πόλει 

οἸπὶ Βοίμα. 5680]. γϑὶ πολὺν γε] πόλει Ἰορῖ5586 υἱάθίαν 7 61110. πα- 

λῦναι Αὐταΐα5, παχύναι ΑὈΓΘΒΟΒ, παχνώσαι Βυγβθ8. παλῦναιε, ξενικὸν 

ἐγγενές ϑ᾽ ἅμα Ἠαγίυηρ. θ62754ᾳ. μέασμ᾽, ἀπροσπλάτως πέλειν 

. πημονῆς φανέν ΒυγΡ68. 628. ἀμηχάνου ϑίδΔῃ!6Υ. θ6295ᾳ. 

δαΐ Ῥοίϊα5 68154- ΒΡυΓο5 ἱπαϊοαῦ ἘΠΊΡΘΙΊΒ. 690. ἔχριν᾽ οἸ πὶ 

Βοΐμο. ὧδ᾽ εἶναι ΜΑΙ. 631. δημηγόρου .. εὖ πειϑοῦς στρο- 

φὰς Βυγρο8. συνηγόρους 66]. δ᾽ ἔλυσεν Ἡρττηδηη. ῥοπάς Ἠαγ- 

[πησ. θ631534ᾳ. ὁμότο ὑσὶ αϊῦ Βοίμθ (αὶ ΟἸ1π| δημηγόρου δ᾽ ἔκυρ- 

σεν. . δέμας Πελασγοῦ ἰοηΐαθαῖ). δημήγορος . . δήμου Πἰελασ- 

γῶν Βαάπαπι. δ᾽ ἤστωσεν . . δῆμος Πελασγῶν Ματίπ, δ᾽ ἔλυσεν 

εν (δήμου Πελασγός γ96}} ἀγὸς Πελασγῶν Ἠεϊπιβοοίῃ, δ᾽ ἔλυσεν 

. ἄναξ Πελασγῶν Μεϊποᾷθ. θ832. δὲ χράνειεν Ηρττη., δέ γ᾽ 

εὖ χράναι Μαη. 6383. (λέξω νῦν Ατγπα]α 5). 6395. ἐφο- 

δεύοι Ἡ ΥοΟΒ5. 636. ἀλαϑείας Βυγρθ5. 687. ἄμεμπτος Ὁ, 

ἄμεμπτον ϑΑΙν]ηἶὰ8 (εὑ ἨΘΙΠ).), ἀμέμπτως ναϊρο δηΐθ Ηογπιδηπυχηΐ 

ἀμέμπτους ϑοινογαί. τέρμονα πέμπων πρὸς ἅπαντα Ἠδγΐαηρ, τέρ- 

μον᾽ ἀπαντᾶν πρὸς ἄμεμπτον εἰ], πέμπων πρὸς τέρμονα πάντως 

(γοὶ τέρμον᾽ ἅπαντα) οἱ ἴῃ 50}0110 βεβαιῶν καὶ εἰς κτὲ. ῬΑΙΘΥ, (χά- 

γοι προφρόνως) τέρμον᾽ ἄμεμπτον πρὸς ἅπαντα Τάποῖκο. 6985664. 

Οδτιῖθη ααοᾶ 5θαυϊξαν ΠΟΙ ΟΠΟΥ 8. {γα (65 ῬΓΪΟΓΘΒ 5 ΓΌΡΠ88 6, 

ἀηἰϑίγ. ἀἰνίβαβ οἱ ἀἰβιυ θυΐαβ οἷο:  ΑΒΒ.Α, ΒΑ ΑΒ, ΑΒ Β Α) ΗἸ, 

ΑἸγθπβ, αυδίθαον ομοῦὶ ραυθ5 (ζυγοῖς) ΒΑ ΟΥροΓ. Τυῖδ ΒΡ Βἃ- 

ταπι ρατία ἰγθα5. στοέχοις, Ἰ06 -- Τ11 αὐ Θροάθῃη ὉΠἾΥΘΓΒΟ ΟΠΟΙῸ 

αἀδὶσπδΐ ΑἸΒΟΥΪ. 638. νῦν ποτε Ῥαυν, νῦν ἔτε Ηραῖῃ. νῦν ποτε 

δὴ Η 7ο55. νῦν ἀτεχνεξ, ϑεοί οἰἶϊπη Βοί!ο, εἴ ποτε νῦν ϑεοί Βυγ6685, 

νῶν ὅτε μου (γ6] μὰν) ϑεοί Μαγίπ, νῦν ὄπ᾽ ἐμὰν ϑεοί Βαάδδπι. 

639. διογενεῖ Βυγθ68. β40. εὐχτὰ 1Τιοτίχίησ. εὐκχταῖ' ἀτενῆ 

ΗΙ, ΑΒγθηβ. ἴῃ βοιοο γένει ἤτοι τῷ ἐγγενεῖ Βοί!θ, εὐκταξα γένη 

ἘΥΔΠΟΚΘΗ. 641. μήποτε πυριφαγεῖν ἸΥΟΥΒΘΗ. θ415ᾳᾳ. (μή- 

ποτε πῦρ φλέγον άταν Π]ελασγῶν πόλιν μήτ᾽ ἄχορον βοὰν μάχλον 

"Ἄρην χτίσαι ΒΆΓΒΒ5). 642. Πελασγῶν πόλν Ῥαῦυν, Πελασγὰν 
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πόλιν οἰΐπι Ηρττη., Πελασγοῦ πόλιν ὙὟΥ οἶδα, γᾶν Πελασγίαν ΒοΥσκ, τὰν 

πατρέαν πόλιν ΚοοΚ, χατὰ Πελασγίαν Ἠατγίαηρ, τάνδ᾽ ἐλάσαε πόλιν 

Μαγίϊη, τάνδ᾽ ἁγίαν πόλιν ΒΔαά 81). θ04254ᾳ. τάνδε Πελασγίαν Ὶ 

πόλιν ἄχορον βοὰν ΤιΔΟὨΠΙΔΠΗ. 6048. τὰν ἄχορον βοὰν Ἦρτγῃι., 

χϑόν᾽ ἄχορον βοὰν Ἠατγίυῃρ, τάν τ᾽ ἄχορον βοὰν ΒοΥρ, γᾶν ἄχο- 

ρὸν βοᾶν ϑομποταί, τῶν (τᾶν Βαάμ8π) ἀχόρων βοᾶν ΚοοΚ, τὸν ἄκο- 

ρον βοᾶς Κτυβθ. 6044. στῆσαι Ἠδγίμηρ. ὙΘΥΒαΠῚ δηΐθ 648 Ρο- 

ηἰΐ ῬδΆΥ͂. θ4δ54ᾳ. ἐν ἀρότοις .. βροτοὺς ἀναύλοις Βοίμθ, ἐν 

ἀροταῖς .. βροτοὺς ἀλωαῖς ϑομιοίζ. τὸν ἀρότους .. βροτοῖς ἐν 

ἄλλοις οΧχ 560}0]. οἰβοθυθ β:δὶ νἱάθίυῦ Ῥαὶθυ. τὸν ἀρότους .. βρο- 
τῶν ἐναέμους ΤΟΌΓΗΪΘΓ. 646. ἐνάλλοις Ῥαυν, ἐνάλλως Ἠθδίῃ, 

ἐνόπλοις Βυῖροβ, ἀμάλλαις ἘΔΘΙ56., ἐναίμοις 1ΔΟΙΔπῃ, ἐν αἰνοῖς 

Βευρκ. [ἢ 56 μο] 1 ἀλλοέοις ΒοίΒ8. 047. ὥχτισεν 5010]. Ἰ6ρ1556 

γἱἀθίυγ Ῥαϊοῖο. 6060. ἴῃ 50 Π0]1ο εὐτελές ΚιγΟΒ οἵδ. 651. 

οὐδ᾽ ἕνεκ᾽ ἩΥοΒϑ5. θὅ254ᾳ. ἀτιμάσαντες Καγϑίοῃ, ἀτιμῶντες 

ΤιοΥἰζίησ. 668. ἀρὰν Βυγρθ8. θδ4. (Δα δ᾽ ΗἩ ο55). (δῖον 

ἐπαιδόμενοι ΒΌΓΡ68). θ55. πράχτορ᾽ αὐτεπίσχοπον Ἠθαίῃ, πράκ- 

τορά τε χαὶ σχόπον ϑοϊιιυοῖζ, πράκτορ᾽ ἅτε σχοπὸν οἸΐπ), ρΡοδβίθᾶ 

πράκτορ᾽ ἀπόσχοπον Βοίῃθ, πράχτορ᾽ ἄτας σχοπὸν Βυγρθ8, πράχ- 

τορ᾽, αἵματος (γ61] ὕβρεως γ6] αὐταρχῇ) σχόπον Βαΐ]οΥ, πράκτορα 

πάνσχοπον Ήρτηι., πράκτορ᾽ ἄτης κότον ΒΑΙΙΌΘΟΓΡΕΥ, πράχτορ᾽ ἀλάσ- 
τορον Κροκ, πράχτορα σχοπὸν ΒοΙσῖ, (πράστορ᾽, ἅτε σχοπὸν 

ΒΟ γα), πράκτορ᾽ ἄνω (γ6] ἀεὶ) σχοπὸν Μαγίΐη, πράχτορ᾽ ἀεξ 

σχοπον Ἄταβθ. ϑοΠο τη 516 βουϊῖῦ: δζον: Διός. -- σχοπόν: τὸν 
Διὸς .. σχοποῦντα ῬΔΙΘΥ. θὅθ5ᾳ. δύσπολεμον, δόμος οὔτις ὃν 
ἀντέχοι οἸΐπ), ροβίοα δυσπολέμητον οὔτις ὃν δόμος ἔχοι Βοῖμο, δυσ- 
πολέμητον οὔτις ἂν δόμος ἔχοι Τ,ΔΟΒΙηΔηη, δυσπολέμητον ὃν τ 
μος ἀντέχει Βυγροδβ, δυσπολέμητον ὃν τίς ἂν δόμος ἴσχοι (γ6] ἕλοιτ᾽ 

ΕἸΏΡΘΓ. θὅθ5αᾳᾳ. δυσπολέμητον, ὅστις ἂν δόμος ἔχῃ σφ᾽ ἐπ᾽... 
ἐαύοντα ἨδΙΙηΔΠΗ. θὅ7. ἔχοιτ᾽ Βεῖρκ, ἔχειν Μαγίίη. θὅ8. 
ὑπ᾽ ὀρόφων ϑίδῃϊογ, ἐπ᾿ ὀρόφῳ Βυγβ68. 669. μηνίοντα Ῥᾶυν, 
ἀμύνοντα Ἡρφδίι, μενεαένοντα οἸΐπὶ Βοίμθ, χοταένοντα ϑομαοίζ, ἀέΐσ- 
σοντα γε] διάσσοντα γε] ἀλαΐνοντα Βοϊβδοπδάθ, ἐμβαίνοντα ΒΆΤΟΥ, 
βιβάζοντα Βυγροθ, λαχαίνοντα ΒοΙρκ, λιλαέοιτο Μανίΐη, ἐάπτοντα 

Κτιβθ. ὀρόφοισε ναέοντα Μοϊποκο. βαρύς γ᾽ Βυγβθ8. 661. 

ἁγνούς ϑοβιαοίζ. θ62. τοιγὰρ τοῖς Βυγσο8. χαϑαροῖσι {πρὴς) 

Βομαρίζ. θ68. ἐξαρέσονται Μοΐηοῖκα. [Ιπ 50}0}10 ἄξουσι ῬΑΙΘΥ. 

θ64. τοιγὰρ ἀποσκέων ἐκ Βυγβθ8, τοιγὰρ ἀπ᾿ εὐσεβῶν νῦν Ἠδυίυῃρ, 
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τοιγὰρ ἑχουσέων ἐκ ἘρΡΟΙ, πρὸς τάδ᾽ ὑποσχέων ἐκ ὝΥΕΙΙ. 667. 

μήποτε νεῖκος Υ6] ΡΟΙΐΪ8 μήποϑ᾽ ὅμιλος Κ6οΚ. 66θ9. μηδ " ἀστῶν 

ἐπιχωρίοις Βυτρο8. ἐπιχωρίοις {ποτὲ Ῥαυῦ,, ἐπιχωρίοις (ἔρις) 

Ηρ, ἐπιχωρίοις (ἄϊς) Βοίμο, ἐπιχωρέα (στάσις) ΒεγΡΚ, ἐπιχωρίοι- 

σιν ΚθοΚ. 670. πέδον τόδ᾽ Ἡραίι. ἀρπεδέσαι Ἠροἰπιδορίῃ. 671. 

ἦβας ἄνϑος ἄδρεπτον δ᾽ Ἠδτίυηρ. 672. μήτ᾽ Ῥαυν. 674. 

ἄωρον Βοίμθ. 675. χαὶ γεραροὶ δὲ Ἠατίπηρ, α γεραραὲ δὲ 

ἘΠΡΟΥ (οἱ 616 γερόντων ϑυμέλαι φλεόντων). θ755αᾳ4. καὲ γε- 

ράτεσσι πρεσβυτοδόκοις γερόντων ϑυμέλαι φλεγόντων, τῷ πόλις ΟἸΪπὶ 

Βοΐμο, χαὲ γεραραῖς πυρὸς ϑυοδόχοι γεμόντων ϑυμέλαι, φλεγόντων 

ϑ᾽ Βυτρο5, χαὶ γεραροῖσι (γ6] γεραραϊσοὴ πρεσβυτοδόχοις γέροντες 

ϑυμέλαις πρεπόντων ῬΑΙΘΥ. 676. προβούλοις (1οοο γΓῸΪ γεμόν- 

των) Ηδτπιδηῃ, ϑυηλαῖς Βομπογάΐ, γέμουσαι ἈΤαΒΘ. Τὴ 50Π}0110 γε- 

μόντων: πληρούσϑωσαν. φλεγόντων: διαπρεπέτωσαν χτέ. ΑΌΓΘΒΟΝ. 

676 54. πρεσβυτοδόχοι Κυκλώπων ϑυμέλαι φλεγόντων γεὶ πρεσβυτο- 

δόκοι γεμόντων ϑυμέλαι Κυκλώπων Βεοτρκ. 677. λεγόντων ϑίΔῃ](Υ. 

678. ϑ᾽ ὡς Τατη., ὡς Ηαγίαηῃρ, τοῖς Κοοκ. (νέμηται Η Υ 085). 679. 

μέγ᾽ εὖ ΗΙ, ΑὨγοπδβ. σέβουσιν ϑοινογάί, 67954. τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρ- 

τατον Ζῆνα μέγ᾽ εὖ σεβόντων Βαιιθογρογ. 680. τὸν ξένιόν γ᾽ ῬϑυΥ͂. 

(ἱ᾽ ὑπέρτατον Οδῃίογ). (τὸν ξένεον πανυπέρτατον ΘΟΒαΘοίΖ), τὸν ξέ- 

νιόν 8’ ὑπέρτατόν ϑ᾽ Ἠαγίυῃρ, τὸν ξένιον μέγιστον Κροκ, τῶν ξενέων 

ὑπερστατῶν ΕΙΙ, τὸν ξένεον ξένων (ὑπέρτατον οΧ ᾿ηἰουργοίαπηθηΐο 

τοροίθ 8) Ηθἰπηβοϑίῃ. 681. (πόλεων ϑίδηϊογ, σχολίων Βυγρθ5). 

θ68254ᾳ. δὲ χύρους ϑομποτγάί. δὲ τροφοὺς εὐαλδεῖς Βυγροβ, δὲ φόρους 

γᾶν ἀλπνοὺς Βογρί, δὲ κόρους γᾶς ἄϑλοις Μείποκρ, δ᾽ ἐφέδρους γᾶς 

ἄϑλοις ΜΕ]. δ᾽ ἐφόρους γᾶς ἐσθλοὺς Ἠοϊπιβοοίι, δ᾽ ἐφόρους γᾶς 

χεδνοὺς ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 684. (Εὐλακέαν γεὶ Εὐκλίαν ΒυΓβ68). 689. 

ἄγορος ἀκίϑαρις Ἠθδί. θ89544ᾳ. ἄχορος ἀκέϑαρις δαχρυογόνὸος 

Ἄρης βοὰν πάνδημον ϑεμνογαί. 690. Ἄρην Ῥοῖβοῃ, ἀρὰν οἸΪπι 

ΒοίΠ6. 691. βίαν τ᾽ Ηογπι. ἐξεπαέρων οἸ᾿πι ΒοΙ 6. 692. 

νόσων οἰΐπι Ὠϊπά. 6938. χράτους Ταύτῃ. 696 ---70δὅ «πίθ 

θ86 οοἸ]οοαὺ ΟΡΘΡαΪοΚ. 696. χκαρποτελεῖν οἸἱπιὶ ϑίδῃ!οΥ. χαρ- 

ποτελεῖ δ᾽ ἔτει Ἠδτίαηρ, καρποτελεῖν δ᾽ ἔτι. ϑομινογαί. θ965ᾳᾳ. 

δ᾽ ἔτει. . φέρματα. γᾶς Βυγρθδ. 699. προνόμια δὲ βοτῶν οἸΪπὶ 

Βοίμθ, πρόβατά τε νομάδ᾽ ὡς Βυγρεθβ, ποιονόμα βοτὰ δ᾽ εὖ Βδ:- 

ἴὰπηρ. βοτὰ γᾶς Ήρτγπι., ὀβρικάλοις Βεῖρκ, ἁβροτάτοις ΚοοΚ, ἀχρο- 

τάτως ϑοιπογαί. 

Ἴ0Ο1. τὸ πᾶν δ᾽ ϑομαοίζ, τροφὰν δ᾽ Ὕογγ8}}. τ᾽ εὔδαιμον ὡς 
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λάβοιεν Βυτροβ. λάβοιεν Τγη., ϑάλοιεν Ἠθττη. 701544ᾳ. τὸ πᾶν 

ΘΟ ποτά. ΤἿ102. εὔφημον δ᾽ ἐπιβῷεν Τυτη., εὔφημον δ᾽ ἐπιβώντων 

Βαυίογ. (εὔφημοι Οα Ηδαρί), εὔφημον οἰϊαπι, Ηρ. οἱ ΗΙ, ΑἸ γΘΙ5, 

εὔφαμον ϊπά. 708. Μοῦσα τ᾽ ϑεοί τ᾽ Βοίμο. Μοῦσαι ϑέσ- 

πιν ἀοιδάν (οἱ 102 ἐπιβῷεν) Η Υο85. ἼΜΡΜ ϑεαῖς Βυτσθβ, μοῦσαν 

ϑεῖεν ΗΙ, ΑΒγθηβ. ϑομο! βία ἀοιδαέ Ἰοσ᾽5856 νἀ θα ῬΑ] 610. 704. 

ἀγνᾶν Βοϊββοηδάθ. δ᾽ ἐχ ϑομαθίζ. 705. φάμα Ὀϊπά. 

τιμάς τ᾽ ἀτιμίαις φυλάσσοι ΚΊδι556Π, φυλάσσοιντ᾽ ἀτρεμεῖς 

ΒΑΙΏ ΟΓΡΟΓ. τ᾽ ἀρτεμεῖς τιᾶτρ. Α5Κ., τ᾿ ἀτρεμαΐας Οδηΐοτ, 

τέτας τε Ῥαυν,, τ᾽ ἀτενῶς γε Ηθαΐι, τ᾽ ἀσφαλεῖς ϑομαοίζ, τ᾽ ἐν- 

τέμους, Ῥοδίθᾶ τ᾽ εὐτέμους ΒοίΠο, τ᾿ ἀτρεμαῖα ΒυΆοΓ, τ᾿ ἀρτεμεῖς 

ΗΥ͂οββ, τ᾽ ἀρτέμεια Ήρτγπι., τιμέυεσι Ὁ ΜΈΘΥ, γᾶς πρόμοισε οἸΪπὶ 

ΒειρΚ, ἀτρέμας δὲ Ἠδτίπηρ, τ᾿ ἀτριαχτὲ ΚΘΟΚ, ᾿τητύμως τε Βομινογαΐ, 

τ᾿ ἀτρεμιστὲ Ἠοϊπηβοοίῃ. ἀτιμέας λύμας Βύγρθ5, (τὰς χἀτιμίας 

ΕΑΤ ΑΒ τοη5), ζϑαρραλέωςΣ δὲ τιμὰς, [ΗΠῊ ϑομπιάι. τ᾽ ἀκινήτοισι 

τιμαῖς ῬΔΙΘΥ, τ᾽ αἰσέμαισε τιμαῖς Οοπῃϊπρίοῃ. Λἀξουϊρίαπι ἀσφαλίας 

πηαΐαὶ ἴῃ ἀσφαλῶς ῬΑΙΘΥ. 06 5ᾳᾳ.. φυλάσσουσ᾽ ἀτρέμας δὲ τι- 

μὰς τὸ δήμιόν τε πτόλιν τ᾽ ἐπαρχοῖ προμηϑέᾳ χοινόμητις ἀοχά Ἠαν- 

τὰπρ. 707. δάμιον Ὀϊπᾷ. τὴν πτόλιν ΤΓη. χρατύνοι ϑίορμὰ- 

ῃΠ5. τὰν πτόλιν χρατύνον οἸΐπι Βοίμθ, χαὶ πτόλιν κ. ΗΥ̓οΒ5, τοῦ 

πόλιν χρατύνεει Βυγρ65, τ᾽ εὖ πτόλιν χρατύνοι ΒΔΙΏΒΘΥΡΟΓ. ὃ δήμιον 

καὶ πόλιν χρατύνε: ῬΑΙΘΥ. 708. πρόμητες Βοίΐ!ο, προμαϑὴς Ὠο- 

ὈΓΘΘ, Προμηϑὲς ΜΑΓγΟΚβΟ ΘΙ, προμαϑὲς ΒοΙσ. προμαϑέᾳ χκοινό- 

μῆτις ΤΔοπδπη, Προμαϑεύς τε χοινόμητις ΒΔ οΥσοΡ, προμαϑέως 

εὖ χοινόμητις Ἠατίπηρ, προμαϑεύς τ᾽ εὐδύμητις Ὁ ΜΏΒΙ]ΟΥ, προμαϑὴς 

χοινόμητις (Υ6] προμαϑίαις εὖ χοινόμητις) ῬαΪογ. εὖ χοινόμητις Βυγ- 

ὅ65. [Ι͂ἢ 50 }0] 10 ἀπὸ τῶν χοινῶν Βοίῃθ, εὖ τῶν χοινῶν Βοτρῖς. ὑπὲρ 

τῶν κοινῶν εἰ], αὔξος Ἠδτίαπρ. 71054ᾳ. Ἄρην ἔοιν πημάτων, 

δίκας Βυγρθ5. 71}. τε δοῖεν οἱίπη ΒΙοπιΐ. 712. ἔχουσ᾽ 

Βομαοίζ, οὗ τ᾽ ἔχουσι γᾶν, ἀεὶ ΒΌΓΡΘΒ. 714. δαφνοφύροισιν 

Ῥαυν, δαφνοφόροις Ηο88. βουϑύτοις τε ϑοβιιείζ. 715. 

καὶ Βυτροβ, τὸ δ᾽ αὖ Ἠατίαῃρ. 717. γέγραπται δίκας Βυγρθ8. 

Ἴ22. γὰρ ὄν μ᾽ οὐ λανϑάνει ροβὶ Ὀἰπάογῆππι Μοΐποκθ. οὐδὲ λανϑά- 

γε: ὟὟ εἰ}. 723. στολμοῖς. . παραρρύσει τόνων Ἠαγίαηρ. πα- 

ραρρύσεις σχάφους ΝὟ εἰ], παραρρύσεις ἐμὲ ΟΡΘΓΑΙΟΚ. 725. ἰϑυν- 

τῆρος ϑα!ν 08. Ἴῷδεαᾳ. ἐστ᾽ ἀγοῦ δὲ νναῦν γαλᾶν χάλωςκ« 

χαλοῦσά τις γλῶσσ᾽ οὐ φίλῃ Βατρο5, ὑστάτου καλῶς ἄγαν κλύουσα 

2 
΄ ἂν . Δ ἢ 

τ᾿ εὐδαιμόνως λάκοιεν εὐφήμοις ἐπὶ βωμοῖς ϑείαν μοῦσαν ἀοιδοί 

ΑὉ ΒΌΡΡΙΗΙΓΕ. 191] 

᾿γείτονησεν οὐ φίλη Ἠδτίυῃρ. 726. τὼς 6. γ᾽ ὡς Τυχπροθαβ. 

πως, ἀνωφελής οἸΐπη Βοί!ε, τοῖσιν οὐ φίλη Ἡογπογάθῃ, τῷδέ ᾿ οὐ 

φέλη οἸἰπὶ ὙὟ., τοῖσδέ γ᾽ οὐ φίλη Ἀ ΜΘΗΖΘΕΙ. καλῶς" κλύουσα δ᾽ ὡς 

βομοΙ δία Ιοσβ86 σἱἀθίυν ῬΑ]610. 727. μελαγχ' μοις ϑρδηβθὶπι. 

7929. χᾷτ᾽ ἄλλα ϑομο] 614. 729 -- 81 ρμοβί 128 οοἸ]οοαΐ Βυτ- 

068. 784. ἄξω Ἠοϊηβορίῃ. 785 54. οὐ 78854α. σΠοΤῸ {Ἰ υϊῦ 

ΒοΡ. 3554. ὁἤοσο {θαθηβ ροϑὺ ΠῸ8 Υ. ᾿δοιηδπὶ βίδιυϊ Γ}Π0ΚΘ6. 

70. πρεσβὺς Τύχη., πρέσβις Ὀϊπά. 736. ἐφάπτορας ῬΟΡ. [Ι͂ῃ 

50 Π0]} 10 διὰ τίνος; ΚΙροϊ ποῖ᾽ 737. τρέσητέ νυν ϑομαοίζ, τρέσῃς, 

τέχνον Βυῖρο5Β. τῶνδε μὴ τρέσητ᾽ ἔριν ῬᾺ Βτδαη. 7398. ὅμως 

δ’ 666]. βραδύνοι μὲν βίᾳ γε] βραδύνοιμ᾽ ἐν πόλει (γ6] βοῆ) Ῥαυν. 

βοαδύνοι μὲν βοή ϑομαοί, βραδύνοιεν βοῇ Η.ο55, βραδύνοιεν βοὴν 

ΜΔΙΟΚΒΟΒ ΘΗ͂Ι 740. χυρίᾳ Ἡ Υο85. 742 - 67. αυδίζιογ ΟΠοΥΪ 

ἀρὰ τλων (ζυγοῖς) ὐἰθαϊε ΒαΠΙ ΘΥΘΘΥ, ἴδηι θ08 51} 618 ῬΟΥΒΟΠΪΒ. ὉΠ1Ὲ8 

ζυγοῦ, ἀοοθηῖο5. τ ]α αἷβ ααδίαιοῦ ζυγοῖς 5011415 ΑἸ τ, ομηπὶδ 8δά- 

εἰσηδὺ ΘΟΥΎΡΙδΘῸ ΥΥ Θβίρ8!. 744. ἴῃ βομο]ο διὰ τὴν. . φυγήν 

ῬδΙοΥ. 745. βωμοδρόμου γε] ἁλαδρόμου Ἐπρογ. οὔτε μοι ϑομαθίζ. 

74θ. παροίχεται Τατη., (κατοέχομα: ΞΟΠ ΘΓ). 747. ἔπῃ τελεῖ 

γὰρ Βυγροθ5. τέκνον ϑομαρίζ. 7560. μάχης δ᾽ ϑομαρίζ. 752. 

ἐπὶ τάχε: Β0Ὀ., ἐπιταχεῖ Βοϊββοηδάθ. ἐπὶ ταχεῖ κότῳ ΗΙ, ΑἸ γΘΠη5, 

ἐπιταχεῖ ῥόϑῳ γεὶ κρότῳ Μοϊΐπεξκθ, ἐπικότῳ τάχει ἍΥΕΙΙ, αἰὸςς τε 

κόπῳ ἨρογΝ Γάθη. 758. μελάγχιμοι Βυγρ68. 754. δ᾽ ἀρ’ 

Ηαδτίπησ. μεσημβρινῷ οἱϊπι Βοί!α (μεσημβρίνῳ ΒΙοπιῇ.). γδάτα. 

μεσημβρίᾳ ϑαλπνῇ ΗΎο55, μεσημβρίᾳ ϑαλητὸν ΒαγροΒ. 757. οὐκ 

ἔμουστ᾽ Βυγρθ8. 758. δολόφρονες ϑίδῃϊογ. δολόφρονες δέ {τοὼ 

Ηραίῃ, δολόφρονες δ᾽ ἐχεῖνος δολομήτιδες ἩΟΒ5, δολύφρονες δ᾽ 

(ἄγαν) Ἤρττη., δολόφρονες δ᾽ {ἐχϑροὶΣ Ἠαγίαπρ. (κνωδαλομήτιδες 

οἸἰπὶ Βοίμθ), ποεκελομήτιδες ΒύγρΒ8. 759. δύσαγνοι, ϑρασεῖς 

Βυσσοβ. 760. βωμὸν Μρίποᾷκθ. 761. καλῶς γ᾽ Ῥοβοῃ. τάδ᾽, 

ὦ ἘΠΒΙου. τέχνον ϑομαθίζ. 7602. ἐν ὅσῳ γε χἀν ϑεοῖσιν Βαγ- 

65. εἴ τοί τε ΜΙἈγ ΚΒ 6], εἰ σύν γε Ἡδτγιηδηῃ, εἰ Ζηνὲ Μ ΒΟΒπιαΐ, 

εἰ τοῖσδε Ἠρτπογᾶθη. εἰ ϑεοῖς τε καὶ ϑεαῖσιν ΟὈΘΓΟΙΟΚ. 769. 

ἔδη Οομϊηρίοῃ. 764. ἱπ 50 ῃο]ο χεῖρε Ὀϊπά. 7106. ἀνορέῳ 

Βυγρθβ, χἀνεέρῳ ΚΑΥΒΘΓ. 766. χυνοϑρασεῖς τε Βυῦρεβι 767. 

ἐπαΐοντες οὐδέν Μεοΐποκο. 768. φήμη τις" λύκοι Βυγρθθ. 769. 

οἶμαι δὲ βύβλου Βυγρο5Β. βύβλου δέ, φασι, καρπὸς (εἶναε ἀο]οίο) 

Μείΐποκθο. 710. ὅμως ματαίων ϑομαοίζ, ἔμπας ματαίων θη’ 

770 54. πῶς καὶ... ἔχοντας ὀργὰς χέρα τ᾽ ἀλεύσασϑαι κράτος; ΒΌΓΡΕΒ. 
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711. ἔχοντας Τατη., ἔχοντος Βοῖ!α. φυλάσσεσϑαι χαλῶς ϑοβαθοίζ, 

φ. χύνας Ἠατίπμρ, φ., πάτερ ΚίγΟΒΙοδ. 16 ὀργὰς ἐχόντων 

χράτος οορὶϊαθαὶ οἸῖπη Ὀὶπά. 772. στολὴ στρατοῦ Ὀϊπά. 712 56. 

(ταχείᾳ .. στολὴ ὅδ᾽ ὅρμος. οὗ γε πεισμάτων σωτηρίαν Βυγρθ5.) 

718. ὅρμος, οὗ δεῖ πείσματος σωτηρέου ΒδΙΔΌΟΓΒΈΓ. σωτηρίαν Ὁ 

(φτῖπια τηδῃι5), σωτήρια ϑαϊνὶπἰα5, σωτήρ" οὐδ᾽ οἱϊη ΒδμθοΥ- 

561. ὥστε πεισμάτων σωτηρίαν 66]. πείσματος σωτηρίου, Ἰὰἃ- 

οαπδπὶ ροβὲ παηο ΥὙ- βίδίπιθηβ, Ηθυηδηῃ. σωτήριον ΤΊ. [ἢ 5080- 

Ἰο ὅρμησις γ6] ὄρμισις ῬΑΙΘΥ. 774. ἐς γαῖαν ἐλϑεῖν δ᾽ Βα- 

θΟΓΡΟΓ, ἐχ γῆς ἀνάπτειν Ἠαγίαηρ. χοὐδ᾽ ἐν ΗρΙτη.. οὐδέ γ᾽ ΗἩΥο85. 

775. ποιμένες παρ᾽ ἠλύγην ΒυΓΒ68. 716. μολόντος. νογϑὰ μοϑί 

719 οοἸ]οοαῖο, ΒΌΓΒΒ5. 777. ἔπειτ᾽ 

νάς τ᾽. . φιλεῖ Βοίμθ. ζόφον 

δ᾽ -. ἡλίου φιλεῖ Βυγρο5. φιλεῖ δ᾽ ΤΊΠΟΓ οὐ ΗΘΥΊῚ., φίλου (οὐ 178 

τέχτε) Βυτραγά. Ροεὶ 778 οχ ΡΙυΐ. Μοῦ. ρ. 1090.4Α ἀλλ᾽ ὥσ- 

περ ἐν ϑαλάσσῃ κατ᾽ Αἰσχύλον ὠδῖνα τέκτει νὺξ χυβερνητῇ σοφῷ 

καὶ γαλήνη (κἂν ἦ γαλήνη ὙΥ γυϊθηθδ 0) δἀάϊαϊς κἂν ἢ γαλήνη οἵ 

ΒαρΡΡ Ιου νήνεμός ϑ᾽ εὕδῃ κλύδων ῬΑΙΘΥ. 779. οὔτοι ϑομαοίζ. 

γένοιτ᾽ ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατῷ Ἠδγίαηρ. οὔτ᾽ ἄρ᾽ Ῥαιν, οὐ- 

δάμ᾽ Βυγρε5Β. οὐδ᾽ ἀνέκβασις 'ῬΊΙΘΥ. 781. φρονεῖς μὲν οὐ, 

ταρβεῖς δὲ μὴ μέλειν Βυγρε5, σώφρων μέν᾽, ὡς ... ἀμελῇς Ἠαγίαπηρ. 

782. (πράξασ᾽ ἘΒοΡ.), πράξουσ᾽ ϑῖίδηϊογΥ, πράξω δ᾽ ΗἩΎοβ8, πρᾶξαΐ 

σ᾽ Βυῦροβ, πράξεις ΒΑΙΙΌΘΓΡΘΓ, ἄξαι τ᾽ Ἠατγίυηρ, πρᾶξαΐξ τ᾿ ΝΥ ΕἸ]. 

784. ὦ γαῖα βοῦνες ϑομαρίζ, ἀὼ βουνός Βυγβ65. ἐὼ βουνῖτι γᾷ "νδι- 

χὸν ΑὈτθβοι. ῥβοῦνες, ἔνδικον Ῥαῦυν, βοῦνις, ἁγνὸν Ἠδυίαηρ. 784 

- 831 ΒομΟμοΥ 5. ὑτἱδαϊ ΟΟ Ηδαυρί, {1685 ἀθίποθρβ ογαϊηθβ ομου 

οδηΐανίββο ραϊαὶ ΒΔΠΊΌΘΓΘΘΓ. 8δ5ᾳ. Ἀπίας χελαινὸν εἴ τι χεῦ- 

ϑός ἐστέ που γϑονός; ὙΕΙΙ. 78θ54ᾳ. χελαινὸν ἐς τὸ κεῦϑος:; 

εἶμ᾽ ὅπου μέλας γένωμαε ΒΆΓρΘδ. 788. (νεφέλαισι οἸΐπη ϑοιαθ.2), 

νέφρεσσι Ἠδτίυηρ. 789. τὸ πᾶν ἄφαντος δ᾽ Μαγίη, τὸ πᾶν ἄφαν- 

ς εἰς ἄος, ὡς ἨδΙ. 790. 

πειτ᾿ .. ἡλώυ φιλεῖ ϑομαοίζ, εὐ- ᾽ 
[-» 
- 

Ὁ 

0 ὕπο στεέχοντος ΗΥ͂ΟοΘς. εὐνὰς 

σασ᾽ ὡσεὶ Ἠθαῖμ, ἀμπετ 

Βοί 6), ἀμπετήσας δ᾽ ὕπως Βοἰϊβδοπαάθ, ἀμπετᾶσ᾽ ἄϊστος ὡς Οα 

Ηαδυρὶ, ἄν τε πτᾶσ᾽ αὔραισιν ὡς ΒΑΙΙΌΟΓΡΟΓ, ὧμ πνοαῖς διφὰς ὡς 

Ὀἰπὰ., ἢ ἀμπετὴς ἀελλὰς ὡς Ἑπρον, ἀμπετὴς εἰς αἰϑέρ᾽ ὡς Βαγίπηρ, 

ἂμ πέτραις αἰόλ ὡς Ῥεΐροτ, ἀμπετασϑείην ὅπως ΟΡοΓΑΙΟΚ. 7905α. 

ἀμπετάσασ᾽ ὡσεὶ χόνις {ταχεῖ ἄτερϑε ἨἩΎοϑ5, ἀμπέτης ἄϊστος ὡς 

ΑὮ ΒΌΡΡΙΠΙἊῸΟΕΙΝ. 193 

ὄρνις χτξ. ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠΒ. 791. χόνις γ᾽ Ῥαυν, (κόνεσμ᾽ οἸΐπι Βοί6), 

ἄτερ τε ΟὈογάϊοκ. ἀλῴμαν ἘΡΘΓ. 792. ἄσφυκτον ΒοΠΙΙοΥ, 

ἄφρικτον Ἠραίι, ἄϑικτον Ὀϊπά., ἄϑρυπτον (6], ἄφυρτον ΒδΙΗΡοΙ- 

σοι. ἄφυκτον (ἄφυκτος ϑομαοί:) δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἂν πέλοι γε κήρ οΟἸΪπΙ, 

Ροβίθἃ ἄφυκτον . . πέλοιτο χήρ Βοΐῃθ, ἄλυχτον . . πέλοε νόαρ 

Ἤρτπι., ἄφυκτον δ᾽. οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι δ᾽ ἔλαρ Μ΄ϑομπιίαξ, κὴρ 

γὰρ μέλαινα φυχτὸν οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι. νοῦϑα ροβί 794 ὑχδηβροβίίο, 

Ηατίθησ, ἄφυκτον φυχτὸν .. πέλοι ϑομνογαϊ, ἀφύχτων .. πέλοι 

φυγή ὝὟΕΙΙ, ἄλυκτος . . πέλοιτο κήρ Μοβετνί, ἄξευκτον . . πέλοι δέ- 

μας Ιἄποκθ, ἀλυχτὸν . . πέλοιϑ᾽ ὕπαρ ΟΡογάϊοϊις, ἄλυχτος. . πέ- 

λοιτ᾿ ἀνήρ ΒΜΘΠΖ6]. πέλοι, πάτερ ῬΔΙΘΥ. 799. μελαινόχρως 

Ῥαυν, μελάγχροος Βοίμθ, μελαντόχρως οἸΐπι, ρΡοϑίθᾶ (μελαγχίτων 

τορα δ η5) οαπὶ ΒοΟίμΐο μελάγχροος ΒΔΗΙΡΘΓΘΘΙ. χελαινόχρων δὲ 

πάλλεται πρὸ καρδίας Ηρττι., κελαινύχρῳ δὲ πάλλεται κλυδωνέῳ 

Ὀἰμᾶ., μελάγχρως δὲ πάλλεται καρδία Ἠδτίππῃρ, κελαινόχρων δὲ πάλ- 

λεται φίλον κέαρ ϑοιμπογαί. 794. (πατρὸς κόπῳ δὲ μᾶλλον ΒοΙί[6), 

πατρὸς σχοπᾷ᾽ τόδ᾽ ἀμαλόν Βυγθ68. 795. μορσέμων (οἸΐπι μόρ- 

σιμονὴ ϑομαρίζ. 796. ἐν ἀρτάναις ὁθ. προπρὸ (οἸΐπη λάχους) 

τυχεῖν ἐν ἀρτάναις Ὀϊπά. 797. ἀπευκτὰ ὙΥ61]. 798. τῷδ᾽ 

ἐγχριμφϑῆναι χεροῖν Ὁ, τῷδε χριμφϑῆναε ο, τᾷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι ἨθδΙᾺ, 

τᾷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι χεροῖν ἩοΞ5, ὧδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι 1, Δοπι8ΏΠ, 

τοῖνδε. γριμφϑῆναι χεροῖν 1, ΑὮγοη5, ὧδε γριμφϑῆναι χροΐ ΒδιαθοΥ- 

σοῖ, ὧδε χριμφϑῆν χροΐ Ὀϊπάογί. 

800. ποϑὰ δὲ Η7οΞ5. πρόσϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἐναίϑριος ϑρόνος 

Βοίμθ. 800 5ᾳᾳ. πόϑεν δέ μ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἐν... ϑρόνοις, πρὸς ἃν νέφη 

γ᾽ - . πήγνυται χιών, ἅ λισσὰς ΒΌΓΒ68. 801. ἀμφ᾽ ὃν ὙΥ εἰ]. πρὸς ᾧ 

γ᾽ ὑδρηλὰ γίγνεται νέφη χιών Βαγραγά. νέφῃ ϑ᾽ ὑδρηλὰ καὶ νεῖται (νεὶ- 

ται καὶ ϑομαοί2) χεών ΒοίΠο, χεὼν ὑδρηλὰ γίγνεται νέφη Ῥογβοῃ, νέφῃ 

δ᾽ ὑδρήλ᾽, ἃ κτέ. οἸῖπι δγηι., νέφους ὑδρηλὰ κτέ. ΟΟ Ηδυρΐ, γιράδος 

ὑδρηλὰ κτέ. 666], χύφελλ᾽ ὑδρηλὰ (γ6] νέφη δέωδρα) χκτέ, Ὠϊπά,, 

νέφη δίώγρα κτξ. ῬΑΙΘΥ, νέφη δε ὑγρὰ κτέξ. Ἠδγίυηρ, νεφρῶν ὑδρηλὰ 

χτὲ. Ἐπρον, νέονϑ ὑδρηλὰ κτέ. Ματίϊῃ, νέφη δύσαυλα χτέ. Μ ϑομιηαΐ, 

νέφε᾽ ἠδ᾽ ὑδρηλὰ χκτέ. Ῥείρον, νέφῃ ϑ᾽.. χιών τ᾽ Κυίξαϊα, ἴοτί. 

τὰ χῇλ᾽ ὑδρηλὰ κτέ. 8092. (εὔλισσας Βοί 6), ἅ λισσὰς ΒυγρΒ8. 

802.5ᾳ. ἀπρόσδεκτος (γ6] ροίϊι8 ἀπρόδεικτος) ΑΡτγοβοῖ, ἀπρόστειπτος 

Βυχρο5, ἀπρόσστεικτος ΜΑΓΟΚΒΟΙοΙ͂ΣΙ, ἀπρόσδικτος Βομνογαΐ, ἀπρόσ- 

ϑιχτος ῬοΙρϑσ. 808. οἰύπρων Ῥαυν. (οἴῃ, προχρεμὴς οἸΐπι, 

Ροβίθα οἰύφρων χρεμᾷ Βοί!6), ἀμφέκρημνος Ἠδτγίαπηρ. 809 54. 
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(οἰόπρων γε] ὑψίπρων ἐρήμας γυπὸς ΒυΓθ65). 805. μαρτυροῦσ᾽ 

, 
μον , 

Ἃ 

ἐμόν Βυγρο5, παρχυποῦσά μοι Ηανίαῃρ. 806. (πρὶν (ἂν) Οα 

Ηδυρθ). δαϊκτῆρος ΟἸΐπὶ ΗΘΙΤΏΔΠΗ. βίᾳ δαΐκτορος Ἠατγίαπρ. βίᾳ 
ΔΑ. ἣΝη ’, μι 4 ΄ 

{με Πεχτη. 8065. πρὶν δή με καρδίας βίᾳ δαΐκτορος γάμου 

- Ἁ 5» ; “Ὁ “ Δ ’ τ" 

χυρεῖν Βυΐ]ον, πρὶν ἀϑέκτορας χυρῆσαι, χαροίας βίᾳ, γάμου Βαγρ68. 

Ν᾽ 
ἃ Υ ᾿ . κ . 

807. χραδίας ῬδυΥ͂, χαρδίαν ἩΟΒ5. χάρζξας Ὠϊπά.; ϑυμὸν Ἠεοϊπ)- 

βοϑίι, χέαρ ΟΡογάϊοΚ. γάμου μῖο εἱ 815 οΟἸΐπι οἰοίο αὶ Βοίμθ. (κχυ- 

ρεῖν ΒοΓΠΒΑΓαΙ). 808. δὲ κεῖσϑ᾽ ἕλωρ τε κἀπιχωρέοις Βαγβθ65. ὃ Γ 

ἕλωρ ἔπειτα ΑΙΝάιοκ. ἔλωρα κἀγκυλωνύχοις Μαγίίη. 809. πετῆσι 

δεῖπνον Ὀϊπά. 81054. ϑανεῖν μ᾽ ἐλευϑερώσει ῬΔΙΘΥ. τὸ γὰρ ϑανεῖν 

ἐλευϑεροῖ τἄφελ᾽ (ππλ]]16πι τἄϑλε᾽) αἰαχκτῶν κακῶν Βυγρο5, ὅ γὰρ ϑα- 

νὼν ἐλευϑεροῦται κακῶν αἰακτῶν Ἠδυίθῃβ. 811. φιλαιανῶν θαθὺ- 

ΠΟΙ, φιλοστόνων (Υ6] φιλαιαχῶν) Τἰπάοτῖ, φιελαελίνων ΗοΡΝΘΓάθη. 

-- 
᾽ ΄ ᾽ὔ ν᾿; τῆδξε - « 

818. τυχεῖν ϑΘίδΔὨΪΘΥ. 813 544ᾳ. χοίτας᾽ γαμήλε οὐ τυχεῖν ἀνέ- 

γ » ) ν - ᾽ 0. Μ ἱ 

φιχτ᾽ ἔστ᾽ εὔπορον" τέμὼ γάμου λυτῆρ᾽ ἄκῃ Βυγ688. 8146. 

τόνδ᾽ ἔτ᾽ ἀμφ᾽ αὑτᾶς πόρον καὶ γάμου λυτήρ᾽ εὕρω Ἠραῖμ, τένα 

. Δ » ΄ ᾿ ΄ - , ΓΝ, Ύ » 

γαρ ἄτας ἔτει πόρον χαὲ γάμου λυτῆρα τετμω δομαρίζ, τίν΄ οὖν ἔτ᾽ 

ξ΄ -" ΄, Ὡς ; , , » ΄ 

ἀμφ᾽ αὑτᾶς πόρον εὕρω γάμου “λυτήριον Βυΐον, τα γὰρ ἀμφ᾽ αὖ- 

τᾶς πόρον ἔτι γάμου τέμνω λυτῆρα; Βοίθ, τίνα γὰρ αὖ φυγᾶς τε- 

μωμαι γάμου λυτῆρα; γ6] τίνα φυγᾶς πόρον τέμω δύσφρονος γάμου 
ς Μ 

λυτῆρα; ΒαιΙθοΥροΓ, ἢ τίν᾽ ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ πόρον τέτμω γάμου λυ- 

τῆρα; ρτηι., ἢ τίν᾽ ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ καὶ γάμου λυτῆρα τέτμω; ῬαΙΩΥ, 

ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ πόρον τίνα τέτμω γάμου λυτῆρα, Βαγίυῃρ, ἀλλύ- 

τας. τίν᾽ ἂν πόρον τέμνοιν γάμου λυτῆρα; Ὠιπηᾶ., ὥς το ἀμφ᾽ ἐμοῦ 

πόρον τέτμω γ. λ. Ἠροϊπιδοοῖμ, ποὲ τίν᾽ ἀμφυγᾶς ἔτ᾽ οἷμον τέμω γ'. 

λ. Ὕοἰ!, τα δ᾽ ἄφαντον ἔτι πόρον χτέ. Ῥεΐρογ, τοῦτον ἀμφέ μου 

τέμω πόρον γάμου λυτῆρα ΟΒοΓΘΙΟΚ. 815. εὕρω γάμου λυτῆρα 

Ῥαυν. χαὶ γάμου λυτῆρα σαῆπαυρί. 816. οὐρανέαν ΑἸά. ἔξ 

ὀμφὰν οὐρανίαν ΒΌΓΠΟΥ, ἴὮυξε δ᾽ οὐράνια ΟΟΠΗαυρί, ὥζε δ᾽ οὐράνει᾽ 

ὀμφὰν Ἠατγίαηρσ. ὀρανέαν οἸ πὶ Τἰπά., οὐρέαν Ῥεΐρον, οὐρανῷ Οθοτ- 

ἄϊοκ, ἔοτί. ὀρϑών. 81654ᾳ. το] ααϊα8 ΘΡ ΒΥ πΙΏΪ ροϑὺ 807 ᾿ς νηὶ 

Ραϊαῖ, Ιασαπα ἀπογατη γϑγϑαὰπὶ βίαίαία, ΑἸΛλιάνρ. 817. μέλη λι- 

τὰν 1Δομπᾶπη. λιτάνευς ϑεόὺς ἄκη Βυγρθδ. ϑεοῖσε λέτανα Ηρτ. 

ϑεοῖσι, μέλη λίτανα καὶ Οοπίπρίομ, μέλεα ϑεοῖσι λιτανά" πῶς ϑομπογαί. 

ϑεοῖς χαὶ {ϑεαῖς) ΒαπΙθογσογ. καὶ Ομ ΌΤΙ. ϑεοῖσί πως ῬΕΙΡΘΓ. 

8175. μέλεα μέλη, λέτανα ϑεοῖς, τέλεα δέ πως πελόμενα καὶ Ἡ Υο85. 

817544. μέλη λέτανα ϑεοῖσιν οὐκ ἀτελέα, δεῖμα πολέμιον λύσιμα Ἠδτ- 

ἴὰπηρ. 818. τελεῖά μοι πῶς πελόμενα ϑοβαθίξ, τέλεα δέ μοέ πως 
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πελόμενα ΤιΔΟΒΠΙΔΠΏ, τέλεα δὲ πῶς πελόμενά μοι ΒΌΓΠΘΥ, τέλεα 

δύας πελόμενα μοι Ηρττηι., τέλεα δέ πως, πελόμενά μοι ῬΆ16Υ, τέλεα 

μόγων (γ6] πόνων Υ8] κόπων) πελόμενά μοι Μ' ϑομηιίαί, τέλεα δὲ ποῖ 

χτέ. ΑἸλιάπίσ, τέλεα δὲ καὶ χτὲ. ῬΘΙ͂ΡΘΓ. 8185α. τέλεα δ᾽ αἵμα- 

τος ὀλόμενά μοι, λύσιμα, μῆχαρ ἔπιδε ΒυΓΡ65. 819. λύσιμα γά- 

μου δ᾽ ϑομαοίζ, (μελησίμαχος οἰ ΒοΙμ6), λύσιμα" μάχαν δ᾽ ῬΆΙΘΥ, 

λύσιμά μ᾽ ἀχειμ᾽ ΝΥ οἷ], λύσιμα: χλιδὰν δ᾽ ΟΡΘΓΟΙΟΚ. 820. βίαν 

εἰ φιλεῖς ὁρᾶν ΤυτποῦαΒ. μὴ φιλοῖς, ὁρῶν ϑομιαοίΖ, γ᾽ εἰ φιλεῖς ὁρᾶν 

Βυῦρεοβ. μὴ φίλοις ὁρῶν 1μΔΟ ΔΗ, μὴ φίλως ὁρῶν ΜΑΙΟΚΒΟΙΘΙΕΙ, 

μὴ στέρξῃς ὁρῶν Βρττη.; μὴ φιλῇς ὁρῶν Ἠατίυῃρ, μὴ φαιδροῖς ὁρῶν 

γε], μὴ στέργοις ὁρῶν Μεΐπρκθο, μὴ φαιδρῶς ὁρῶν ΟΡοΓΑΙΟΚ. 

8921. ὄμμασιν - ἐνδόκως ῬΘΙΡΘΓ. 8928. γαιοῦχε ϑομαοίζ. 824. 

Αἰγυπτογενὲς ΒυγηΘΥ. Δἰγύπτιον ὕβρει Βοίμο, “ἰγύπτειον ὕβρε ἨΘΤΤΩ.; 

Αἰγύπτου στυγνὸν ΟὈΘΓΟΙΟΚ. ὕβριν {τεδ 1μΔοΠ δ ημ. 8245.. γέ- 

νος γὰρ (οἵδ᾽) 4. ὑ. δύσφορόν τ᾽ ἀρσενογενὲς ΗἩΥ͂ο88, γένος γὰρ 

ζαϊνὸν) κτέξ. 666], γένος γὰρ ἀρσενοπληϑὲς Αἴγυπτον, ὕβρει δύσφο- 

ρον Ἠατγίμθῃηρ. 895. δύσοιστον ἀρσενογενές, (οἷς Ηογπ.. δύσ- 

φρον ΒΗ ΟΙΒΘΙ, παράφορον ϑοβμνοχαί, ἄφερτον ΜϑομηαΓ. δύσ- 

φρων ἀρσενοπληϑὴς στόλος ῬΘΙΡΘΓ. ἀρσενοπληϑές Βαθογ, Ἄρεος 

ἔμπλεον ΤΗ Η δομιηταί. 8927. ματαίαις φυγάδα μ᾽ ἄλαισι Μϑάνϊδ. 

μάταισι πολυϑόοις Ἠαγίπῃρ, μάταισιν ὀλεϑρίοις Βοιμετγαΐ, πάτοισι 

πολυϑρόοις ΟΡεογάϊοκ, μάχαισι πολυρόϑοις ῬΘΙΡΘΓ, ἴοτί. μάταισι πο- 

λυδρόμοις. 8929. σὺν δὲ ῥέπει ζυγὸν Ἠαγίμηρ. 829 544. σὸν 

δὲ τὸ πᾶν ζυγὸν, τάλαντ᾽ εἰς ὅ τι νεύσεταϊ, ϑνατοῖσι .. ἔστη Βυτ- 

568. 839.-- 919 οἰοτίοα ΒΟ Ομ 5 ὑἱθυϊ ΟΟἨἩδυρί, Οοτγ- 

Ῥδοὸ Ὑεβίρμαὶ, ἀποῖθιθ ᾿ΘΠΜΙ ΟΒΟΡΙΟΓΕΠΩ Μυῖῇ. 892 -- 41-Ξ 

842 -- 48 5ἰαίαϊΐ ΗΘΙΊΤΗ. 8392 -- 48 ἀυοάοοϊπι οπογουΐ5 ἀἰβίσ θυ] 

ῬΕΙΡΟΣ. 832. ὁ ὁ 6, ά ἀ ά, οἱ ὠὸπ ὄπ 88154. ΟἸΆΠΙΟΓΕΠΙ ΓΘΠ]- 

σαπίϊαπι οχίγα βοθηᾶπι δυάίψαπι Ραΐδΐ ΒΌΙΙΘΓ. 832 -- 41]. ὃ ὅ, 

ἃ ἄ, 1 ὁ δὲ μάρπτις ὃ νάϊος γάϊος. ] ἠέ, ἠέ. 1 τῶν πρὸ σύ, μάρπτι, 

χάμνοις. | ὁσιόφρονα λύσιν καββασίας ὀλωϊλυῖα βόαμα φαΐ Ἠρτιη.; 

ἃ ἃ, πέλας μάρπτης ὅδε γάμων βιαίων ἐμῶν. ἤῆ, ἤ. τῶν πρὸ σύ, 

μάρπτα, χάμνοις. ὄμμασιν αὐτόπταις (γ61 ὄμματος αὐτόφει) προσ- 

βάσεις εἰδυῖα, βοὰν ἀμφαίνω Ἠατίαῃϑ. 892 -- 41 οὐπῃ 849 -- δέ 

-- 849.-- 48 οὔπῃ 865 5ἰαίαϊ!, Ἰδουμδπη ροδὺ 8565 ποΐδῃϑ, ΟΡογάϊοΚ 

(ΧΟ. δοῶ ἀαᾶ" (ἰδοὺ γᾶς πρόμος) μάρπτης νάϊος {πέλεὼ γάϊος. ἠὲ 

ἠέ. τῶν πρόπαρ μάρπτα χάμνοις. δολιόφρονας ἰδὼν αὐτόϑεν καβ- 

βάσεις νῦν βοὰν ἀμφαίνω. ΚΗ͂. σοῦσϑε .. κρατός -Ξ- ΧΟ. ὀοῶ ἀαᾶ 
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τάδε φροέμια, πρόξενε, νῦν πόνων βιαίων ἐμῶν. ἠὲ ἠέ. βαῖνε φυ 

γάδος πρὸς ἀλκάν. βλοσυρόφρονε χλιδᾷ δυσφρονῶν γᾶν ἔβα. γᾶς 

ΝΜ "»» , γ - - φ᾽ .4 ᾿ δι δ δ ἣν 

ἄναξ προστάσσουίι ΚΗ. σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλοαὶ μέγ᾽ ἐπ᾿ ἅμαλα κ" -:). 

832. ὅρα ὅρα Μϑομπιάϊ, ὀοῶ ἀαᾶ ὟΝ εἰ, ὠὼ (ὀὼν) αᾷ Ὀϊπά. 899. 

ἴδε μάρπτυς ΒαγροΒ. ὅ μάρπτις ὅδε (γε] ὅδ ̓ δὴ Ἑπρογ, ὅδε μάρτ- 

τις ἔτι Βομπογαῖ, ὃ δὴ μάρπτις Ῥεῖρογ. μάρπτυς οχ Ηθδγομῖο ϑίδη- 

Ι6Υ. 833 544. ὃ δὲ μάρπτις ὦ ὦ νάϊος γάϊος « - «΄ὖν - ἠὲ 
«“ι ᾽ ΄ ΄ ΄ Ἷ ΄ »] “- κ᾿ 

84254ᾳ. τὰ δὲ φροέίμια πέριξ πόνων ποντέων βιαίων ἐμῶν. ἣἡε 
΄ 

Μ΄ ομηϊαί. 895. νάξος ΘΟ, ΘΚ. 88ὅ54. γαίας πρό, μάρπτι 

ΗΥοΟ85. Απίρ 886 «» » ἠέ, γέ ᾿πβουὶῦ Βομ Γαΐ. 890. τῶνδε 

πρό ϑομπνογαί, τῶν ποτέ ῬΘΙΡΘΓ. 837. ὃς ϑίδῃϊου. [Ἃἢ 50} 0110 

ἐστὶ γγο ἐπὲ ΟΟ Βαυρί. 83754ᾳ. ὠὸπ ὅπ ϑομαθοίζ. 897 566. 

(ὀλούφρονα γὰρ αὖϑε κὰβ βάσιν εἰδυξ᾽ ἀμβόαμα φαΐίνω ϑομποτΊαΐ, 

σχολιόφρονα "« » αὖ χαχόβας ἰδοῦ νυν" ἀνὰ βύαμα φαῖνε ῬΘΙΡΘΥ͂, δο- 

λμόφροσιν ὁμαρτῆ καββάσιας πεφρικυΐα βόαμα φαίνω ΔΠΟΠΥΙΊΙΒ. 

839. χαχόβαςοχ ΗδβγοΝ. 6]. καχόβας" ἐπὶ κακῷ ἡβῶν (ἥκων ΜοΙποΚΘ) 

Ῥεΐρεσ. 8395ᾳ. χαββὰς νῦν εὐ ἴῃ 56}0110 καταβάς ῬΔΙΘΥ. 8939 566. 

αὖϑε! χάκας νωϑεῖαν βοὰν ἀμφαίνω Βοϊδδοηδαθ, αὖϑι χακέας νώδυ- 

νον βοὰν ἀμφαΐνω Βοΐϊο, αὐτόϑεν καββάσεις νῦν ἰδὼν βόαμα φαΐένω 

ΟἸτπη ΟΡ ΓΟΪΟΚ. 841. δυερὰν (δυερὰν οὰπὶ ἃπηῖοο ογαϊΐ0) βοὰν 

842 
Ι βαῖνε 

φυγᾷ πρὸς ἀλκάν. | βλοσυρόφρονε χλιδᾷ δύσφορα ναΐ ταγγάϊ᾽, ἄναξ, 

προτάσσου Ήρττη., ὁρῶ δρῶ φροέμια τάδε πόνων βιαέων ἐμῶν. 

ἰήῆ. βαῖνε. . ἀλκάν. βλοσυρόφρονι χλιδᾷ δυσφόραν αἰκέαν, 

προστάσσοις Ἠαγίαῃρσ, ὁρῶ ὁρῶ, τάδε φροΐίμια πρόπαρ πόνων πομπέ 

μων βιαίων ἐμῶν, ἠέ, ἠέ, βαῖνε. . ἀλκάν. βλοσυρόφρονε γλιδᾷ 

(κύων ὅδες χἂν γαίων, ἄναξ, προτάσσου ϑοιποταί. τάδε φροίμια 

[πράξαιμ᾽ ἂν πόνων] βιαίων ἐμῶν . . ἀλκάν: δύσφορ᾽ ἄνια καγχᾷ" 

γᾶς ἄναξ προτάσσου ῬεΐρΘΥ. 842. ὁρῶ ὁρῶ ΜϑομπιΙαΐ, ὀοῶ 

ἀαᾷ ὙΥ εἰ], ὠὼ (γεὶ δὼ) ἀᾷ πᾶ. τάδ᾽ ὁρῶ φροέμια πρόξενα ϑομιαοίζ. 

ὁρῶ τάδ᾽ ἣν τὰ φροίμια πόνων ἘπρΟΓ. πρόξενα Τατπ. δρῶ τάδε 

φροέμια (πράξαντα γ6]}) πράξαντας πόνων ῬΔΙΘΥ, οαϊ 5οΠο]Ἰαϑίδ ὁρῶσα 

φροέμε᾽, οὐ κλύουσ᾽, ἐμῶν πόνων Ἰορῖββ6 νἱά οί! Γ. 848. ἐμῶν 

βιαίων ϑοβμαροίζ. 844 γμοβὶ 845 οοἸϊοοδὶ ΟΟἨΗδυρί. 845. 

βᾶϑι ὙΙεὶ. φυγάδε ϑομαοί, φύγε ΟΟ δαρί. [Ι͂ἢ 50Βο 1 ἱκετῶν 

ΡΙῸ ϑεῶν ΟΡογάϊοΚ. 84δ54ᾳ. ΚἼἪ. βαῖνε φυγὰν, πρὶν δλχὰν βλο- 

συρόφρονα {σ᾽ ἔχειν) χλιδάν. ΧΟ. δύσφορα ναῖϊ. κἀν γᾷ φοβερόν 
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τ᾿ ἀπότρεπ᾽, ὦ, βίαν, ἄναξ, πρὸ τοῦ σοῦ ὦ βᾶ γένους, Ζεῦ (ὁχ 90254.) 

Βυτρο5. 846. βλοσυρόφρων ἃ γλιδᾷ σὰπη Δηοπγτο Βαΐ]6γ. 8465αα. 

βλοσυρόφρονος χλιδᾶς δυσφόρου ναῖ κἀν γᾷ ἄναξ προτάσσου ϑομαεῖ:. 

84754. δύσφορα (νάϊα: τἀγγάϊ᾽ γε] φΡοίϊ5) νάϊξ᾽- ἐγγάξ᾽, ἄναξ ἍΝ ΕἸ. 

848. γᾶς οἸἰπιὶ ἀο]οθαῦ γὶ ἴῃ δάξ᾽ τηυΐαθαΐ Π)1ηᾺ. 849 56. ΞΞ 8δὅ 

οἰαίαϊϊ, 851 --τ 584 ΟοΤῸ αὖ πηϑϑοάυπι {] θ6η5, Η ΘΙ. 849. σοῦσϑ᾽ 

5616] ΒΌΓΠΘΥ. 849544ᾳ. σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶριν ὅπως ποδῶν ἔχετε, 

σοῦσϑ᾽" εἰ δ᾽ οὖν, μένει τελμὸς καὶ στιγμὸς πολυαέμων φόνιος ἀπο- 

κοπά τε χρατός. σοῦσϑ᾽ ἐπ᾽ ἀμαλάδα, σοῦσϑ᾽ ὀλομένας Ἠαγίαῃρ. 

860. ὕπως τάχος ἩβδἰπΒΟΘΙ,, ὕπως ποδοῖν ῬΟΙΡΕΓΙ. [ἢ 50Π0]10 τά- 

χους ΑὌΓΘΒΟΝ. 8581 οδ4 ᾳυδίζαον οΠπογουί5 (1. οὐχοῦν τελμοέί; 

ῷ. οὐκοῦν στιγμοέ; 8. πολυαέμων φόνος; 4. ἀποκοπὰ χρατός) ἰγϊθαϊ 

ΒΑΔΠΊ ΘΙ ΡΘΓ. 852. τιλμοὶ 5616] ΠΡ. 85254ᾳ. πολύαιμοι τιλ- 

μοὶ στιγμοὲ φοένιοι (γ6Υ}5 τελμοὲ καὶ 46]6{15) ῬΘΙΡΘΓ. 859. πο- 

λύαιμοι φόνιός τ᾽ ἍΥΕΙ]. 854 ἀο]ο ῬοΙρθυ. 855. σοῦσϑε 

σοῦσϑ᾽ ἐς λιμέν ἀλέμενον ἐπ᾿ ἀμέδ᾽ Βυγροθ, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναι 

ἐπ᾿ ἀμάδα ϑομαοίζ, σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναι σοῦσϑ᾽ ὀλόμεν᾽ ἐπ᾽ ἀμέδ᾽ Βυγ- 

ΠΘΥ͂, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναε ἐπ’ ἀμίδα ϑεῖά]ον, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ 

ὀλοαὶ μέγ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλα Ἠδτπᾶπη. ὀλόμεναι ὀλόμεν᾽ ἐπ᾽ ἀμέδα οἸΪπὶ 

Ὀϊπά. ὀλλύμεναι ϑαϊνίηἶα8. ὀλούμεναει οἸἰπὶ Βοίῃθ, οὐλόμεναι ῬΑΙΘΥ, 

ὅδ᾽ ὅμελος γ6] ρμοϊϊι8 ὁμόδημον Μϑομμηάί. ἁλιάδα Ἰ)ΟΌΤΕΘ. Ῥοϑί 

855 τὕπππΠὶ γ6ὶ] Ρ] ΓΒ ΥΘΓΒΙΙ5 ΘΧΟΙ 1556, δα αὰ05 τοΐδγαϊαν πὰ εἴτα 

40 ΘοΟπἐππθίαυ οΟΥ̓αΙΪΟ ῬΥΔΘΟΟΙηΪβ. ΟΡ παν ΒΓΙΘΥ. 8ὅθ. ἔτ᾽ 

ἀνὰ Βοηίογ. εἰ δ᾽, ἀνὰ ϑομαοίΖ. πουλύρυτον ἄταβα, πολυρύταν 

1]. 85ὅθ654ᾳ. βᾶϑ᾽ ἅλα πολύροϑον δινήεντα ΒυγρΒ85. 8566 

- 877 516 ἀἰϊδβροηϊξ: 866---874. 8645ᾳ. 856---68. 878 --77 Μ' ΒοΒηη]αΙ. 

857. ἁλμυρόεντα Ἠατίαηρ. 858. ϑεσπεσίῳ Τυτῃ.., δεσποσύνῳ 

ΘΘΡΠΔΠ.5. 859. δορὶ ξυνώλου Ἠδυίαηρ. 85ὅ9544ᾳ. γομφο- 

δέτῳ τε δόρει αἵμον᾽ ἴσω σ᾽ ἐπ᾽ ἀμάδα, ἧ δουπέαν σ᾽ ἔπειτα κελεύσω 

βίᾳ μεϑέσϑαι ἰσχυρᾷ φρενὸς ἄταν Ἰ)ΟΠΠΘΓ. 860. αἵμον᾽ ἵζω σ᾽ 

ἐπ᾿ ἀμέδα Τυτη., αἱματόεσσαν καϑέξω δέ σ᾽ ἐπ᾽ ἀμίδα ΟΟἩΗαυρί, 

αἵμον᾽ ἔσω σέ γ᾽ ἐπ’ ἄμαλα εἰ ἴῃ 50Π0110 χαϑέσω ῬΑΙΘΥ, αἵμονά 

σ᾽ ἐπ’ ἀμάδα ϑήσω τρόπον δραπέτα Οοπίπρίοπ. ἐπ᾽ ἀμέδε Ἡ ο85. 

ἁλιάδα ΘΟΌΓΘΘ. 86054ᾳ. αἵμον᾽ ἔσως σέ γ᾽ (δέ σ᾽ Ἑπροτ, σ᾽ 

ἔτ᾽ Βομνογαῦ) ἐπ᾽ ἄμαλα ἥσει δουπέαν τἀπὶ γᾷ (ΟΠΟΙῸ μᾶθὸ ΘΟηΐΪ- 

ΠΔ 5) ΗΘΥΠΔΠΠ, αἵμον᾽ ἔσως ἐπ᾿ ἀμαλάδα σ᾽ ἥσω δουρέπληκτον 

Ηατγίαηρ, αἵμον᾽ ἔσω σέ γ᾽ (γε] σ᾽ ἔτ᾽) ἐς ἄμαλα ἥσει δούπιον τἀπὶ γᾷ 

Μαγίϊη, αἵμονά σ᾽ ὥὦσει ἐπ᾽ ἄμαλα |; ἰϑὺς δουρέαν τἀπὶ γᾷ Μ' ϑοΒπιαί, 
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’ ΄ ; . [. 2 μ᾿ 

ἐμόν σ᾽ ἐς ἄμαλ᾽ ἵζω σύδην" ἀπιτέ, ἀπιτέα ΕἸ]. ἴοτί. αἴμον 

ς σ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλ᾽ ἥσω Κατάδουπα τἀπὶ γᾷ. 861. ἤ σε δουλίαν 

,τα τηΐουβ Βαυϊοτὶ, εἰ δὲ σὺ δουπιᾷς ἐπέ τῳ ἩοΒ8, ἡ σὺ δου- 

χ 8692. χελεύω βόαμα ϑέσϑαι Βύγθθ5. 

8 
ἄφρονα φρεναπάτ 

χειν (Υ6] κἐσχανᾶν) ενὸς ἅταν Ηαγίαπρ, χελεύω βίς μεϑέσϑαι 

φυγεῖν δ᾽ ἄχαρι φρεσὶν ἄγαν ἘΏΡΘΥ, αὐδῶ σε βίας μεϑίεσϑαι, ἴγαρ 

φρεσσέ τ᾽ ἄταν ἐᾶν (οΒογο {γα 65) 61], κελεύω βίαν σε μεϑέσϑαι, 

ἔχαρ, φρενὸς ἄταν ΟὈοτάϊοκ (τμα] πὶ βίας σε μεϑέσϑαι γλίχαρ, φρε- 

νὸς ἀταν). 868. εἴϑαρ φρενὸς ἄταν διηΐϊοῦβ Βαυίουὶ, ἐσχυρᾶς 

φρενὸς ἄταν Βυΐ]εγ. λέχαρ γε] γλέχαρ Τοῦοοκ. φρενὸς ἄταν Τυγ- 

ποῦα8. ἔχαρ φρενὸς ἄφρονος ἄγαν ῬΑΙΘΥ. ἄφρονα φρεναπάταν Μ 

Θομἶαὶ (φρεναπάταν ἰᾶτὶ ΒΌΓΡΘΒ). ἰὼ ἰὼ ΒοὉ. 868 544. ἰού, 

ἰού, λεῖφρ᾽ .. ἀτέετος ἀνὰ πόλιν ἀσεβῶν (οἴιογὰ ἰιᾶθο {θα 6 5) ΗΘ ΥΤΙ. 

ἰού, ἰού οἴοτο, οθίθσα ργϑθοοηὶ {γα ΕΏΡΘΥ. 864-54. λεῖφ᾽ 

ἐδρύματα, ἄνα, κέ᾽ ἐς δόρυ ἀτέετον ἄπολιν εὐσεβῶν Ῥεῖροτ. κέ᾽ 

ἐς δόρυ, Νεέλου ῥοὰς τίετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν ΟἸοτί. 865. ἀτιτ᾽ 

σΘΉαυρί. ἃ τίετ᾽ ἀνὰ πόλιν, οὐ σέβω (γε] σέβων) Βυί!ον, ἄπιϑι 

πόλιν ἐς εὐσεβῶν ΗΥ͂οββ, ἄπιτ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν Βοϊδββοῃδάθ, 

ἀτέετ᾽ ἂμ πτόλιν εὐσεβῶν αγίαῃρ, ἀτίετ᾽ (γ6] ἀνέερ᾽), ἄναγε, πολέ᾽ 

(γ6] ἄναγε πάλιν,) ἀσεβῶν γεὶ ἀνάγε᾽, ὀλέ", ἀσεβῶν Ματίϊη, ἃ τιέτ᾽ 

ἀνὰ πόλιν ἐμὰν πάλιν εὐσεβεῖν Με]. εὐσεβεῖν ϑοϊμπεί, εὐσεβιῶν 

ΕρΡΟΓ. [ἢ 5080] 10 μετέχοις Ἠαγίαηρ. 866. μή ποτε πάλιν εἰσ- 

ἔδοιμ ἩΥ͂οΞ5, μήποτ᾽ ἔδοιμε πάλιν ΑΤαΒ6. ἴδοι μ᾽ ἘΑΤΆΑΒΓΘΗΒ, 

ἴδοιν Ῥοῖρευ. δ86θ854ᾳ. ἀεξομένη ζώφυτος αἷα ΤΟΙΓΗΪΟΓ. 869. 

ζῷα φυτόν τε νᾶμα. . βάλλεε Βυγρθ685. ζώφυτον νᾶμα βροτοῖσι 

Ῥρβδίβοῃ, ζώφυτον βροτοῖσι νᾶμα ϑοβιιθί. οἷδμα Βεαιθογροι, οἷσμα 

Μαγίϊη. ῥβοτοῖσε Οοπίηρσίοη. [ἢ 50Π01}10 ἀρνογόνον Ἠδγίυῃρ. 870. 

ἅγιος Ταγη., γέγειος ΤῳΟΌΘοΚ, Ἀργεῖος ΒοίΙ6, γεῖσον ΝΜ Βομηαΐ, γαεὸς 

Ῥεῖροσ. ἁγίας δ᾽ ἔχω βαϑυχαέους (οἰ ἀνάξε᾽ ἐγὼ βαϑυχαζῖος) 

ϑομαοίζ, ἁγνὸς ἔχω Βαυγρο8, ἄγριά σ᾽ ἄγω Οοπϊηρίομ, ἁγνὰ δ᾽ ἔχω 

Εηρογ, ἁγίας ἔχει Νονπιδη, χαιὸς ἔχου ῬΑΙΘΥ. βαϑυχάϊος Ι,ἰηαοτί. 

8704. λατρείας, γέρον, βαϑυχαῖος ἄμοιρος ἐγὼ βαρείας ΟΡ αΪΟΚ, 

[οτί. γεγείους ἔχω βαϑυχαίους βάϑρων, γέρον, ἕδρας. 870 5Ξᾳᾳ. 

γεῖος ἔχω βαϑυχάϊος 1 βαϑρείας, βαϑρεάας, γέρον. ΚΗ. σὺ δ᾽ ἐν 

ναξ, ναὶ βάσει τάχα | ϑέλεος ἀϑέλεος. ΧΟ. (ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ Β[. βία, 

βία. φροῦδα πολέα βᾶϑέ μοι, πρόχακα πάϑ᾽ ὀλόμενε παλάμαις ΗΠ... 

ΑὮ ΒΌΡΡΠΟΒΝ. 129 

οὗ γὰρ ἄτιμος ἐγὼ παρ᾽ χαιοῖς (βοηϑείας γε6}}) βραβεέας" σὺ δ᾽ ἐν 

ναῖ κοὺ ϑέλων χαὶ ϑέλων τάχα βάσει πολλᾷ βίᾳ. ΚΗ. φροῦδα. βα- 

τέα, πρὶν κακὰ ὀλομένα παλάμαις παϑεῖν Ἠδτγίπηρ, ἔγγαιος ἔγω βα- 

ϑυχαῖος βαϑρείας βαϑρείας γέρον ροβὺ 814 ἰγαπβροηϊί ΥὟ 61]. 871. 

λατρείας γτὸ βαϑρείας ἨΎὙοΒ5. 872. Πέραν ΜϑομΒπαΐ. ἐν να 

Βυτροβ, ναῦν ΟΟῊἨΗδυρί. 879. τάχος Βυγρ68. 874. αϑέλεός 

τ᾿ Βυγρθ8. 875. βίᾳ βίᾳ φροῦδα ὙΥΕΙΙ. 875 544. βέᾳ (56116]) 

τε πολλᾷ. φροῦδα βᾶϑε μὴ πρόκακα παϑῶν ὀλομέναις παλάμαις 

σσηαυρί, ΧΟ. βία πολλά. ΚῊ. φροῦδα βατέα βαϑμέδων πρόχκακα 

πάϑετ᾽ ὀλόμεναι παλάμαις Ῥηρον, βίᾳ βίᾳ. βᾶϑι, πρόκακα μὴ πα- 

ϑεῖν ὀλομένα παλάμαις (ἐμαῖς) ῬΆΙΘΥ, ἴτε πόλεως φρουρά, βᾶτ᾽ ἐν 

βαϑμίδε {πρὶν στυγνὰ κακὰ προκακὰ παϑεῖν ῬοΙΡΘΥ. 876. (βά- 

τεαι βαϑμὲ προχακοπαϑῶν Τυγη., φροῦδαι βάτ᾽ ἀπὸ βαϑμῶν πρὶν 

κακοπαϑεῖν οἸπι Βοί!6). βᾶτ᾽ ἐπ᾿ ἀμέδα ϑίδῃϊογ. βᾶτ᾽ ἐπὶ βᾶριν 

πρὶν κακοπαϑεῖν Ἡραΐι, βάτ᾽ ἐπ᾿ ἀμάδα πρὶν καχοπαϑεῖν ϑο!ιποίζ, 

βᾶτ᾽ ἐπὶ βαϑμέδα πρὶν κακοπαϑεῖν Βυΐ ον, βάτε ναὶ βάϑ᾽ ἁλὲ πρὶν 

κακὰ παϑεῖν ἘΞΑΤ ΑΙ ΓΘοη5. (πρὸ κακοπαϑῶς ΒοΙΒΒ0Πη846), προχακὰ 

πάϑε᾽ ὝὟΥΕΙ]. 87654. χακῶς παϑὼν ὀλόμενε παλάμαις ἐμαῖς 61}- 
μοσί. 877. ὀλομένᾳ παλάμᾳ ϑαϊνίηἶυ5, οὐλομέναις παλάμαις Ῥᾶυν, 

ὀλομένας παλάμαις ϑομαοίζ. παλάμαις {ἐμαῖς ἸῬομδ]άβοῃ. 879. 

αἱ γὰρ οΙΙ. σὺν παλάμαις δυσώλου (απίοα δυσπαλάμως ὄλωλας) 

Ἡοἰπιβοθίι, δυσπάλαμος σύ γ᾽ ὥλου ΕἸ], σὺν παλάμαις ὄλοιο ΟΌοΥΙ- 

ἀ10Κ. ομο!αβία τοιγὰρ αὐταῖς παλάμαις Ἰορί5586. νἱάρίαν ῬδΙθίο. 

883. εὐρώεις ϑοἰά]ον, ἀραιαῖς (γ61] ἁραιαϊς) ΤΟθΘοἸκ, εὐρυχόροισιν 

Υ61] ροίϊι5 ὐρυκλύδωνος Βυγροδ, βὐρέαις ΕἾχ, εὐρυχόροις Μαᾶγοκ- 

5016 8681, Συρέαισιν Βαάμαπι, εὐρεΐαισιν Ῥαϊογ. εὐρεέαισιν ἐν ὥραις 

ΟἸ᾿πη, Ροβίθᾶ οὐρέαις ἐν αὔραις Βοῖϊμο, εὐρυφόροις ἐν αὔραις ΗΥο088. 

σὺ ῥοαῖσιν αὔρας Τλπᾶδα, οὐρέαισιν αὔραις Ἐχηροτία5, ἀγρέαις ἐν αὔ- 
ῥαις ΒΑΙΙΌΘΥΡΟΙ, εὐρόαισιν ἐν αὔραις ῬεῖροΓ. αὐλαῖς Βίαῃ!ογ. 884 

- 886 οἱ 898 -- 95 ροχηθίαί ΟὈΘΓΠΙΟΙς. 884. λάκιζε Βυ,ο01: 
λάσκαζε Βοϊδδοηδθ. [ἢ 50Π01]10 λήχει καὶ βόα ὙἱοίοΟΥ 8. 888. 

ὑπερϑορεῖς Βαγρθ5, ὑπερϑροεῖς ΟΟἨΗδαυρί, ὑπεκϑορεῖ Ἠαγίαηρ. Υ6γ- 

81η| Ροϑύ 886 οο]]Ἱοοαΐ ΟΡθγάϊοῖ. [ἢ 50] 0110 ἐχφύγῃς Ὀϊπά., ἂν ἐχ- 
φύγοις ῬαΙοΥ. 886. ὥζ᾽ ἀχέων πικρότερον, οἰζὺς ὄνομ᾽ ἔχον 

οἸἰπ Βοίμε, βύα πικρότερ᾽ ἀχέων, ὄνομ᾽ ἔχων οἰξώος (ἀ 616 [18 γ6 } 0 185 

ἴὥυωε καὶ) ΒΆΓΠΟΥ, βόα πικρότερον" χεῦσον οἰζύος νόμον (γογ} 15 ἴυζε 

καὶ 4616 115) Βυγροβ, ἔζ᾽ ἀχοῦσα πικχρότερ᾽ οἰζυρᾷ βοῇ Ἡ οβ5, ἴῦξε 

καὶ βόα τι πικρότερον ἀχέων ΜδτΙΟΚΒΟΙΟΗῸΙ, ἴυξε καὶ πικρότερον 

ΑἌϑοΆγΥ Ια 5 εἀ. ΝΥ εοκιεῖη. Αρρεπάϊχ. 9 
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οἰζύος νόμον Ἐπηροτία8, χέουσα καὶ πικρότερον οἰζύος νόμον ἮθρΙΤη.; 

ἠχοῦσα καὶ πικρότερον οἰζύος νόμον Ἠατίαῃρ, καέπερ (Υγ6] οὐδ᾽ οὖν) 

χέουσα πιχρότερ᾽ οἰζύος νόμον ἘΠροΙ, πρὸς ταῦτα πικρότερ᾽ οἰξύος 

νόμον γέον οἰ]. οἰζύος τοι νόμον ἔχων ΒΓ. οἰζύος . . ἔχων 

σἰοββᾶπι Βαθοὶ οὰπὶ ΒΟΡ. Ὑ 6]]Δπογ. ὄνομ᾽ ἑλών ῬδΙΝ, ὄνομ᾽ ἔχειν 

Ηθαίι. τε νόμον Βοϊβϑοηδαθ. 88754ᾳ. οἱοῖ, οἱοῖ λύμας: ἄγρια 

γὰρ σὺ λάσχεις (γ6] εἷς ὃ πρὸ γᾶς ὁλάσκοι) ῬΆΙΘΥ. 888. λύμασις 

ἣ πρὸ γᾶς ἠλάσκει Τατη., λύμασις ἣ πρὸ γᾶς ὑλάσχεις Ἠφαί, ὄλλυ- 

μαι" τές δ᾽ ἐπαρωγὺς ἀλκά: Βυγροβ, λυμάσεις πρόμος ὡς (γ6] ὁ γέρων) 

ὁλάσκει ΗοΞ5, οἷα λύμασις ἣ προγενὴς ὑλάσχει Βοί!, λύμας γαῖα 

πρόπασα λάσκοι ΒΑΙΛΌΟΓΟΓ. λύμας, εἷς δὲ πρὸ γᾶς ὑλάσκοι 50}ὸ- 

Ἰϊαδία Ιορίββα υἱάθίας Ὀἰπάοσῆο, λύμαν εἰς πρὸ γᾶς ὑλαχτοῖ Ἠδγ- 

ἰππρίο. λύμας χυπρογενεῖς ὑλάσχοις Βαάμαπι. ὕλασχε Οοηγδαί. 

[πη 560 110 πρεσβεύων ϑομποτγαί. ΒΟΒο πὶ δα 890 56. ΡΟΓΠΠΘΓΘ Ρὰ- 

ἰαΐ ΟΡΘΓαΙΟΚ. 8885... λυμανϑεὶς σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσχοις περέκομπα 

βρυάζων Ἠετπι., λύμας οἷ σὺ προβὰς ὑλάσχκεις περίχανδ᾽ ἃ βρυάξεις 

Ματγίίη, λυμαένων σὺ πρὸ γᾶς ὁλάσκοις περέκομπα βρυάξων Ἰ)ΟΠΠΕΙ, 

λύμας εἷς σὺ πρόπασι λάσκων περιχανδὰ βρυάζξεις ΘΟΒπ ταί, λύμαι- 

σιν σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσχων περέκομπα βρυάζεις ἄταβθ, λυμάσεις σὺ 

πρὸ γᾶς ὑλάσκων περέχαυνα βρυάξεις ΟὈΘΓΑΙΟΚ. 888544. λύ- 

μας εἷς σε πρὸ γᾶς ὑλάσκοι" περιχριμτὰ βρυάξεις, ὅσα βροντᾷς" 

ὃ μέγας κτξ. Ἰλπᾶάδα, λύμας εἴϑ᾽ ὑπὸ γᾶς ὑλάσκοις περιχανδὰ 

βρυάξων σὸς ἀρωγὸς δ᾽ Μ΄ϑομπιαί, λύμας, ᾧ σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσκων 

περέχαυνα βρυάζεις, ἐπαρωγὸς ὃ μέγας κτξ. Ἑπροσ, λύμας, οι. 

πρὸ γᾶς ὑλάσχοι. περὶ, χάμφα, βρυάζεις, ὅσ᾽ ἐρωτᾷς Ἐ 115. 

λύμας, εἰ σὺ κόρας Πελασγῶν περίπεμπτα βιάζεις" ὃν ἔσω γᾶς ὃ 

οὖς ὑβρίζοντ᾽ ἀποτρέφειεν ἄνοιστον ὕβριν Μαγρο]ϊουίῃ. 889. 

περιχριμπτὰ Ταχῃ., περέχρεμπτα ϑοΑ 6 0Γ. 88954. βρύαζ᾽ " εἷς 

ἐσορῶ τάσδ᾽, ὁ μέγας ΟΟἨΗδυρί. 890. ὁ δ᾽ ἔρως γᾶς 804]}- 

56Γ, ὅσ᾽ ἔτρωσας Ῥαῦν, ὅσ᾽ ἐρεύγεις Ἠραΐβ, βλοσυρῶς" τᾶς 

ΘΟμαοίΖ, βλοσυρώπας Η͂οΞ5, ὁ δὲ βώτας (ἐπαρωγὸς δὲ τρρὰ- 

ἀϊ8π5) Ηδυηᾶπη, ὅ δ᾽ ἐπωπᾷ σ᾽ γεὶ ὁ δ᾽ ὁρῴη σ᾽ Ἐπηροτίαβ, ὅ σε 

ϑρέφας ῬΑΙΟΥ, ὁ σαρώτας ῬεῖρεΓ. ἐπαρωγὸς δὲ μέγας Ἠαγίαηῃρ, 

ἐπαρωγὸς δ᾽ ὃ μέγας ῬΟΠΠΕΓ. 89054ᾳ. ὁ δ᾽ ἐπωπᾷ σ᾽, ὃ μέγας 

Νεῖλος ὑβρίζοντ᾽, ἀποτρέφειεν δ᾽ Ἐπηροτγίιβ, ὃς ἐπωπᾷ σ᾽, ὃ μέγας 

Νεῖλος ὑβρίζοντ᾽, ἀποτρέφειεν ΒαπθοΥΒοΓ, ὃς ἐπωπᾷ σε μέγας Νεῖ- 

λος, ὑβρίζοντος ἀποτρέφειεν ϑοινπογάί. ὁ δ᾽ ἐπωπὰς ὃ μέγας Νεέί 

λου Ἠοϊπιδοοῖι, ὃ δ᾽ ἐπώπας, ὃ μέγας Νεῖλος ΟΡΘΓΙΟΚ. 891. 
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ἐπιτρίψειεν ῬοδΥβοη, ἀποστρέφειεν ἘἾΧ. 89154. ὑβρέζοντ᾽ ἀπο- 

τρέφειεν σ᾽ ἄϊστον ΟΟἨἩαυρί, ὑβρέξοντ᾽ ἀποτρέφειέν σ᾽ ἄπαυστον 

ὕβριν ϑομοθμθ. ἀποτρέφει᾽ ἀϑέμιστον ὕβριν ἨθἰπηΒΟΘΙΒ, ἀποτρέφει᾽ 

ἐναίσιον ὕβριν ῬΘΙ͂ΡΘΥ. 892. ἄοιστον (ἄφερτον, ἄλαστον) ἨθΥ- 

πιᾶμη. ἀΐστ᾽ ὑβριστά Ἡ Ὑοβ5, αἴστον ὕβριν ΕἾχ, ἄιστον ὕβρεως 

Ηαγίαηρ. 8938. ἀνάστροφον ἨΥΟΒ5. 894. μηδ᾽ ἔτι σχολά- 

ζετε Ἠαχίαηρ. 894. γὰρ οὕτω ϑίδῃϊον, γὰρ οὔ του Βαγρθ5, γὰρ 

οὐδὲν Ἡατίππρ, γὰρ οὖλον Μαγίίη, γὰρ οὔτι ϑοινογαί. οὔτοι γὰρ 

ὁλχὴ Μ εἰ]. οὐδέν᾽ ἅξεται ΒοΙίΠ6. 8960. ἰῃ 50}|0110 ϑαρσοῦσαι 

αὐτοῦ ῬΑΙΘΥ. 89654. πρὸς ἄτας μ᾽ ἀλκὰ ἄγει Ἡ ϑίθρμδπαβ, βρέ- 

τας ἄρος, ἄττα, μαλϑακὸν οἸΐπι Βοῖμθ. βρότεον ἄρος ἄτα ϑ6}016- 

βο14, βρέτεος (γ6] βρετῶν νοὶ βροτῶν νΕ] βρότεον) ἄρος ματᾷ Βδπ- 

ῬοΥροΓ. βρέτους ἄρος ματᾷ μάλα Ἐπρογ, βρετέων ἄρος ματᾷ" μάλα 

δ᾽ ΟΡογαΪΟΚ. 89θ0544. οὗ οὗ πάτερ βρέτεα σὰ ῥύσαιτό μ᾽, ἅλα 

δ᾽ ἄγει μ᾽ ἄραχνος ὡς βάδην ὄναρ ὄναρ μέλαν Ἠρδίμ. βροτόεσσ᾽ 

Ἄρεος ἄτα ἅλαδ᾽ ἄγει μ᾽ Βυτρε8. οἰοῖ, πάτερ, βρέτεος ἀπασπάσας 

ἀμαλάδ᾽ ἄγει μ᾽ ἄραχνος ὡς πεδάορον Ἠδυΐαπηρ. 897. ἀμαϑύ- 

γεε γ6] ἀμαλδύνεε ΑΡγο56!. μ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγει ϑομαοί, (ἀμαλδυνεῖ 

γ6] ροίϊι5) ἀμαλάδ᾽ ἄγει μ᾽ ετηι., μάλ᾽ ἐάγη Βοϊδβοηδάθ, ἀμύγδ᾽ 

ἄγει ᾿'μ᾽ Μαγίίη. 8975... μάλα δ᾽ ἄγεις βάδην ἀρωγοὺς Βοίι, 

σὺ δ᾽ ἄμμ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγεις ἄραχνος ὡς βάδην νοὶ ὃ δ᾽ ἄμμ᾽ ἅλαδ᾽ 

ἄγει κτξ. ΒΙΠΌΘΥΘΘΓ. 8985. τάδ᾽ ἦν ὄναρ τ᾽ ὄναρ μέλαν 

ἘΠΡΟΓΡ, βαλὴν βαλὴν, ὄναρ μέλαν ῬΘΙΡΘΓ. 899. ὄναρ ἀνήρ μ᾽ 

ἀγρεῖ Βυτροβ, νόαρ νόαρ μέλαν ἨθγΠ]., ὄναρ μέλαν μέλαν Ὀϊπάογῇ. 

ὄναρ ὄναρ μ᾽ ἐλᾷ 5ομο!αϑία 16ρῖ586 νἱἀθίαν 6111. Ιῃ 560 |0110 ὡς 

μυῖαν οὖσαν Μαγίίη. 

900. ὀτοτοτοῖ ϑομαοίζ. 901. μᾶ Γᾶ, μᾶ 1, βᾶ! ἨΎΟΒ85, 

μαχῶμαι, [ᾶ, βοάν Ἠατίυπρ. βόαν ϑίΔΗΙΘΥ, βοὰν Ῥαυν, βοᾷ Ἠθτπη.; 

βύαν ὙΥ 61], ἰοτί. κόβαλον. 908. ὦ μᾶ Τατι., ὦ πᾶ Ῥαυν. ὦ 

παῖ [ᾶς, πᾶ Ζεῦ γα1οκ., ὦ πᾶ, Γᾶς παῖ, Ζάν ἩΥ͂Ο85, ὦ μᾶ 1, πᾶ 

Ζεῦ ἨύβοΙκο, ὦ χόα, γαιοάοχε Ζεῦ Ἠαγίαηρ. 906. οὐδ᾽ ἔγω 

χάριν τροφῆς ϑομαοίς, οὐδὲ γηρᾶναι δόσαν Ἡ Υ 085, οὐδ᾽ ἐγήρασ᾽ ἂν 

τροφῇ ῬοΙ͂ΡΘΓ. 907. γουῦα οἰἱοῖ, πάτερ (896) πο ἰζογαῦ ΟΟὟΝ 

ΘΟΠηρΙἀοΥ, γοῦθα οὐοζ, πάτερ, βρέτεος ἄρος ἄτα ἰϊογαῖ ῬΘΙ͂ΡΘΓ. Ιη- 

[6 πέλας οἱ δέπους Ἰδοιπᾶπὶ 5βίαίαϊ Ηθτιδηη, ζαξαξ αἰαῖ) μαιμᾷ 

πέλας ἘΠρΡΟΓ, (οἱοῖ πάτερ), μαιμᾷ πέλας δέπους ὡς ὄφις Ῥαϊογ. δέ 

πος Υ ΕἸ]. 908 --10. δ᾽ ὥς με τίποτ᾽ ἐνδακοῦσα Υἱοῖ., ὥς μ᾽ 

χευπτ᾽ ἐνδακοῦσα γεὶ μ᾽ ἔτυπτεν δακοῦσα ΑὈγΘΒΟΙ, ὥς με μέτεισι 
9᾽ 
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ἐνδακών ϑομαοίΖ, ὡς μέτεισι πόδ᾽ ἐνδακοῦσα Βυΐ!ον, ὡς μεϑέ- 

ἐνδακοῦσα Τιοθοοκ, ὥς μέ τέ ποτ᾽ ἐνδακοῦσ᾽ ἄχος ΟἨΗδυρί, 

ὥς μ᾽ εἰσι πόδ᾽ ἐνδακοῦσα ΒοίΠθ, ὥς μέ τις πόδ᾽ ἐνδακοῦσ᾽ 

ῬΆ]ΟΥ οἰΐπι οἱ Ηθυτηᾶπῃ, ὥς μέ τις πόδα δακοῦσ᾽ ἔχει Κτσιιδ6, 

ἔ τις πόδα δάκνουσ᾽ ἔχει πὰπο Ῥαϊογ, ὥς μέ τις ποτιδακοῦσ᾽ 

γε: ὝΊ οἷ], τὸ πόντιον δάκος μ᾽ ἄγεε γ8] ἔχει (γον 5 ἔχιδνα δ᾽ ὥς 

ἀ6]6 15) Ῥεῖρου. 909. τίς ποτ᾽ ϑίδηϊου. 915. λαχέδα Βυγρθβ. (οὖν 

χατοξυνεῖ οἸῖπι Βοίμθ). 917. πόλεως ἄναχτας ΗἨαγίπησ. 919. ἄεπτ᾽ 

ΗΙ, ΑἸτοπβ. 9920. ἡμᾶς ϑίορμαπιβ. 921. ἐπεὲ οὐκ ἀκούεις τῶν 

ἐμῶν λόγων Τατγη., ἐπεὲ οὐκ ἀκούεις τῶνδε τῶν ἐμῶν λόγων ϑίδη- 

Ιογ. ἐπεί γ᾽ ἀνηκουστεῖτε ΑὈΌΓΘΒΘΠ, ᾿ ἀχούεις οὐχὲ οἰἱπι Βοί!θ, 

᾿ οὐκ ἀκούεις ὀξὺ γοὶ ἕπου" τί δ᾽ οὐ κλύεις σὺ γε] σὺ δ᾽ οὐκ 

" ΕΞ ἢ τὸ 6] ᾽ ."» μ δ. χων. ὅδ .: ν ᾺΣ )Χ ἀχούεις ὀξὺ νοὶ] σὺ δ᾽ υὖν ἀκούεις τῶν ἐμῶν οὐδὲν λόγων ΒΙ]θν. 
κ 5" "5" ’ “" ". -. » » - 5» ,ὕ -"Ἢ 

Σ οὐχ ἀκούειν ἀξιοῦτ᾽ ἐμῶν Ἐδᾶθν, ἐπεὲ οὐκ ἀχουάξεσϑε τῶν 
»] 

ἐμῶν Ῥοΐρει. 992. ἐχ τίνος Δποηγηηι5, χἀπὸ τοῦ ΒυγΒ685. 924. 

ἀλλ᾽ ἢ Τυτη. 9925. ὧν (οπηῖδ80 δ᾽ Τύχη. 995 (ομῖβϑδο δ᾽ 

οὐ 928 ροιτηίαὶ ΒΌΓΘ68. 997. τῶνδέ μοι ἨθγΠ. Απίο 929 

ἄποβ γϑῦϑαβ Θχοί 886 ραΐαὶ ΘΓ. 929. τἀπολωλόϑ᾽ .. ἔχω 

γΆΙοΚοη. εἴ γ᾽ εὑρὼν ἄγω Ἠατγίπηρ. ἐγώ --- ὙΥ ΘΙ]Διιον, ἕλω; Βδπι- 

ὈΘΥΘΘΥ. 930. πυέοις τάδ᾽ Βαυγρθ8. 991. μαστηρέων Βυγρθ8, 

μαστῆρε ᾿μῷ Βαγίαηρ. 9832. ϑεοῖσι πείϑων ΔΠΟΙΥΠΙ5, ϑεοὺς 

ἐνέπτων οἱΐπι Βοίμο, ϑεοὺς ἀνειπὼν Βυγροδ5, ϑεῷ σύ γ᾽ εἰπὼν Βοίβδο- 

ῃδᾶθ. 933. σεβίζομεν Βυγρθ5. Ῥοβὺ 984 5ἴηραϊοβ ὙΘΙΒῚΒ 

ΡΓΔΘΟΟΙΪ5 οὐ τορὶβ ἰπ θυ ἀἴ5586. Ραΐαῦ ΓΛΠΟΚΘ. 935. οὔτις Τγτῖ- 

ΜΠ. ἢ τις τάσδε μ’ Βοϊδδοπδθ, ἤ τάσδε μ᾽ Του ον. 

9386. οὐδ᾽ ἂν ἐς ὙΥ̓ΘΙΙΔΌΘΥ. . 989 (λέγοις) τΤορὶ, 940566͵ 

ῬΓΔΘΟΟΙὶ {θα ΟἸ] ]ΖΘΓ. . εἰδῆς Τύχη. 942. εὖ γὰρ 

ΘΟΒ ΘΓ. 944. (ἦκει:.. αὐτανέφιος στόλος, ροβίθᾶ ἥκω ϑίδῃ- 

16). Ῥοορὶ 944 οἱ δὐΐθ 949 (γϑυβὶ 5 ῬΧΟΧΙΠΙΪδ ΓΔ ΒΡΟΒ1{15) 

Ιδοῦυπδπηι βἰαίαϊ Ἠαγίαηρ. 944.-- 60. τοσὶ {ἰθαϊῦ, γουβι 5 94756. 

ἀρ] οι15, Κι υὶ ὁ]. ΔΑπΐο 945 αυαίζπον ν. ἰηϊογοϊ 1586. ρμυϊαΐ Υ 61}. 

945. ἴῃ 50} 0110 χρενεῦῖ ΒοΟίΠ6. 945. 48 δηΐο 961 ᾿ἰπβουϊζ Βομαθίζ, 

Ροβὺ 961 οο]]οοδηΐ Βαγσοβ οἱ Ηρθγμ., Ηθτπι. 1ἃ., αὖ οὐ δηΐθ 608 οἵ 

Ροβὺ 6085 ἰδδιμδθ βίρῃα ρομδῖ. Ἐοβάθπι Υ. ΟἹ πὶ θἱοἰθθαΐ Ὑ. 947. 

ἔλυσ᾽ ἄν Ἡραίῃ. 948. χἀπολαχτισμοὲ δόμων ΒΌΓΡΘΒ. 949. 

τοὔνομ᾽ ἂν γρόνῳ μάϑοις Τύχη. τἄννομ᾽ ἐν Οδπίον, τοὐμὸν ἐν ῬΔΕΥ,. 

9495. (εἰ σοὲ λέγειν τοὔνομ᾽ .. σύ τ᾽ ἔσϑε γ᾽ αὐτὸς Ἠθα(}). τοῦν- 
" . ἣ Ἁ "" “" ᾿ ν Ὑ ’ ᾿ 

γομον γρόνῳ μαϑὼν ἴσωσον αὐτός Ῥογβοι, τοὔνομ᾽; ἐν χρόνῳ μά- 
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ϑοις ἴσως σύ γ᾽ αὐτὸς Βυῖ]ον, τοὔννομον; χρόνῳ μάϑοις ἴσως ἂν 

αὐτὸς Ἡ Υο85. 950. εὖ ἔσϑε γ᾽ αὐτός ΑΒΚΘΥ͂, σύ γ᾽ αὐτὸς ἔσϑι 

ΡΔΟΥ͂. 961. ταύτας γ᾽ Βυγθ68. 968. τοί δὲ Ῥαμν. ἐν 

πολίσματε οἸΐπη Βοίμ6. δημότακτος Ἠδυύπηρ. 954. μή με τῳ δοῦ- 

να: Βυτροβ.0 96θ. ἀρηρότως ἘἸΠΙΒΙΘΥ, ἀραρότα Μοίποεκε. 9575α. 

ταῦτ᾽ ἐν... χκοὐδ᾽ ἐν Βυτρβο58. ΥΘΥβι15 Βα βρθοί!. 958 5:3ρΡ οί 

μαθοῖ Βα ΘΡ. 960. τάχιστ᾽ ἀπ᾿ Βυγρθ8. 9601. τάδ᾽ 
νς χχ! 
ἔ ν᾿. ῬΡ "4. ἌΝ »Ἤ ᾳ, " .“᾽ » μω υ Ι} ἐστ᾽ ᾿- πεν 

ἤδη Ῥαυν, ἤδη σάφ᾽ ἔσϑε Διο ΥΠη.8, (εἰ στὲν Ὑ61) ἐστ εἰ ταῦ 

Ηραΐι. ἔσϑ᾽ οὖν τάδ᾽ ἤδη Βοί!θ, ἢ ̓ σται τάδ᾽ ἢ δεῖ Ῥοΐβοι, ἰσϑ᾽ 
..}) -᾿ - , ’ ᾿ ξ΄ ν᾿ ᾿ ν» 3 

οὖν τάδ᾽. εἰ δεὶ Βαγρο5, (σοὶ μὲν τόδ᾽ ἡδὺ γ61 ροῦϊι5) εἴ σο: τόδ 

σῷ ᾿ μ᾿) » ΜᾺ " Νᾳ “ 4», » δ ω 

ἡδύ ἨθγτΔΠΗ, ἐ ἂν τάδ᾽ γδὴ γν6] ὡς οὖν τάὐ᾽ εἰθῇῆς 
͵ 

ἴσϑ᾽ ἢ τάδ᾽ ἢ δεῖ Θ66], τάδ᾽ ἔσϑε δή" δεῖ ΒΑΤΑΡΘΙ 

ἤδη ν6} ἔσϑ᾽ ἕν τόδ᾽ ἤδη ΜΔΥΟΚΒΟΠοΙ͂Ι, εἴσῃ σὺ μὲν 
ὙᾺ 

τάδ᾽ ἤδη ἘΞΑΤΑΒ Θμ5. ἔσται τάδ᾽" ἡδὴ π. αἴρει σοι νέον δηοηγ- 

΄ Ωνἅ 
5 

σὺ 

.] νὰ 

πιι5, ἔσμεν τάδ᾽ ἤδη . . αἴρεσϑαι δέον Ὠθ5010 418. αἱρεῖσϑαι Βο0Ὁ.. 

αἱρήσῃ δυΐθ ῬΟΥΒΟΠῸΠΙ ὙΠ]. 962. ἔσται δὲ Βαγρο8. 969. 

ἄρσενας καὶ τῆσδε ϑοβμιαθίζ. 904. ἴῃ 56 Π0110 μέϑυ χριϑῶν Ἠδγ- 

{ππν, 969 ἀεοϊοὶ Βυγροβ, ροβὺ 912 οο]Ἱοοαῦ ΟΡΘγαΪΟΚ. 970. 

εὔϑυμόν Ταχπ., εἰ ϑυμός γ6] ἕτοιμον Θίδῃ!θυ . ἔν ϑ᾽ ὑμίν Μαγϊη. 

ἔνϑ᾽ ἔστιν ὑμῖν ΜΥΕἰ]Ι. εὐτυχεῖς ΤατΗ., εὐτυχῶς ῬαΙΘΥ. 970 54. 

εἰ ϑυμὸς ὁμοτοιχοῦσιν ἐνναέειν δόμοις, ἑλοῦ. μετ᾽ ἄλλων ΒυΓΡΘΒ. 

971. πόλεως Μαγίίη. 979. οἰχεῖν ἀκοίνους καὶ μονοϑρόνους 

δόμους Ἠαγίθμρ. μονοϑρόνους ἕδρας Βυγσθθ. ϑομο απ δὰ 9608 

τοίου Ῥδῖου, ἰδ] 4. οὐ πολλῶν γτὸ ὡς πολλῶν Ο α Ηδυρί. 974. πλείσ- 

ταῖσι ϑοϊμπιοίζ, ἄτρεστα ΒυγΡο8, ἀτρεστὶ Ἠδγδππ, δόξαντα Ἠρτ- 

πνοχάοῃ. ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἀωτίσασϑε Ῥοῦτοο. 976. νέμεις ϑομποναί. 980. 

Ἰάναον πρόνοον ἀο]οῖ ΒαΓθΕ5. 988. γὼ τόπος Βυγρθ5, τίς τό- 

πος Ἠαδτίυηρ, χεὶ τόπος ϑοινογαί. τοὺπός τ᾽ εὔφρον οἸΐπη ΒοίΠ, 

εὔφρονα {καὶ γὰρ» ἩΥ͂οΒ5. ἐνέπτειν ΒΈΓΡΘΒ, 986. εὔτυχος 

Τατη.. εὔτροχος Βυγθ685. Ῥοβρὶ 985 {165 νυϑυύϑιιβ θχο 1558. 8[ἃ- 

{π| ΗΘΥΙΏΔΏΗ. 986. 990 οἵϊπι τοσὶ υἱθαθθαηΐ, ὁμονὸ τϑαα!- 

αἰ ΚΊαυβθη. 986. σὺν δ᾽ ἩΥ͂οΞ5. (εὐχαλέᾳ Βυγρθ5). κάμη- 

νέτῳ Ῥδαν,. 987. ζνῦν» ἐν γώρῳ Ῥαιν. ἐν γώρῳ εἱοἷῇ Βοί!6. 

τῶν ἐν γώρῳ Ὑ οΙΙαπον, ὧδ᾽ ἔγχωροι ΗΠ Ύο88, τῶν ἐγχώρων Ἦθι- 

πᾶπη. [ηΐον λαῶν οὐ ἐν γώρῳ Ἰδοιπδπ) ({υ]ππὶ ΘΟΙΟΥΙη. οὗ αἰ 111) 

βίαίαϊ ὙΥ 61]. Ῥοβρὶ 987 υὑπππὶ Ρ]ΌΓΘΒΥΘ ὙΘΥβιι8 ΘΧοΙ 1556 ραΐδῖ 

Ὑ ΘΙ] ]Διιθν. 987 544. βάξει λαοῦ βάσεσϑε, φέλαι, ᾿ς δώματ᾽ - ἔδ᾽, 
΄ 

ὡς ἐφ᾽ ἑκάστῃ διεκλήρωσεν χαίρων Δαναὸς χκτέ. Βυγθθ8. 988. 
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φίλαις ὃμώϊσιν Ῥάανγ. φέλαι, ὃμωΐδας γ6] φέλας δμωΐδας Οθεὶ, 

φέλα:, ὃμωΐδας οἴϊαπι ΗΘΓΉΙ., φίλαι: ὃμῶες δ᾽ «ἀυΐ φέλοι ὁμῶές ϑ᾽ 

Βα ΟΥΘΘΥ. 9885. (ὁμωαὶ δέ 8᾽ ὅπως οὖν ἐφ᾽ οἸΐπι, ρΡοδίθἃ 

ὃμωαὶ δ᾽ οὕτως, ὡς ἐφ᾽ ΒοίΠ6). 

μοι οἱ ἐχγενεῖς Ηργπι., ἐχμανεῖς ΜαΑγη. 99454. χαΐ που τὰ 

. φίλ οὐ πικρῶς ἠκούσατ᾽ αὐτανεφώυς Βαάδπαπι, χείνων ζὰ .. 

πρὸς τὰς ἐχ γένους φίλου Βυτραγά, (κεὶ μὲν τὰ ᾿μοὲ πραχϑέντα 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐχτενεῖς, φίλως πατὴρ ἤκουσ᾽, ἀνέφιοι πικρῶς ΑἸΛια ]ρ). 

ἐχτενεῖς πιχροὺς φέλως χουσαν αὐτανεῴφέους Βα ΘΓ. 995. φέλ᾽ 

οὗ ϑίδη]ου, φαύλους Ῥαιν, ἔργ᾽ οὐ Ἠδνγίπηρ. φέλοις .. αὐτανεφίοις 

ΗΥ͂οΞ5, μάλ᾽ οὐ πικρῶς . . αὐτανεφέους ἤρτγιη. φέλ᾽ οὐ πέκρ᾽ εἰσή- 

χουσαν Ἐπηρον,, σῖγ᾽, οὐ πικρῶς ἤκουσαν ΜΑΙ. 996. ἐμοῦ δ᾽ 

Ρ, ἑσμοὺς δ᾽ 1, Βομπαι. 998. μήπως ἀέλπτῳ δορὲ ϑανὼν κἀνημέρῳ 

ΗΥ͂ο55. γῆς, μηδ’ ἀέλπτως Ἠατγίαηρ, μήτ᾽ (μηδ᾽ 1π4.) ἐξ ἀέλπτου 

γ6] ἀέλπτων ὙΥοΙ!, καὶ μὴ ἐξ ἀέλπτων, ηἰξὶ ρμοβὲ 999 ᾿δοιπᾶ 510, 

ῬΑΙοΥ, καὶ μὴ ᾿π᾿ ἀέλπτοις Β Ἐ]115. δορὲ ϑανὼν ἀνημέρῳ ΙΔ 00 8, 

δορὸς ἀνημέρῳ 8. Βοίμο, δορί τ᾽ ἀνημέρῳ 8. Βαῖ]ον. καὶ μήτε δουρέ 

ληπτὸς αὐϑέντῃ μόρῳ Βυγρο5Β. 999. χώρᾳ ϑ᾽ ἕλκος Βυγρο5. ἄχϑος 

οὖν ἀεὶ (γοὶ αἰὲν οὖν) ΒαΙ]οΥ. Ῥοξί 999 Ξυρρ!οὺ μήτ᾽ ἐν ξένοι- 

σιν αὐτὸς οἰκοέην μόνος Ῥᾶϊογ, μήτε ξένοισι ῥυσιασϑεέην βίᾳ . 

1000. τυγχάνοντος γ6] τυγχάνοντες Θίδηϊου. εὐπρεμνῇ Ηρδίῃ 

(πιδ] πὶ εὔπρεμνον γ6] εὐπρέμνηνῚ, ἐν πρύμνῃ γΔΊΟΚοη. εὐπρύμνης Βδπηι- 

ὈοΥροσ, ἐν πρυμνῇ Βοιπτογάϊ. τυγχάνοντος εὖ πρέπει Επρον, τυγχά- 

νοντα πρευμενῆ Ῥᾷ]ου. 1000 54ᾳ. τοεῶνδέ βου τυχόντος . κα ἣν» 

μιωτέραν ἐμοί ϑομαοίΖ, τοέων τυχόντων τάσσετ᾽ εὖ πρυμνὴν φρενὸς 

ἐμοί Ἡ γοΞ5. εὖ πρύμνην χϑονὸς χρεὼν σέβεσϑαι Ἠδγίαηρ. τοι- 

ὥνδε δεῖ τυχόντας ἐν πρύμνῃ φρενὸς .. τιμιώτατον νύμον ποθ. 

1001. σέβεσϑε Ὁ οχ οογτγθοίίομθ. [πίον σέβεσϑαι οἱ τιμιωτέραν ἰᾶ- 

Θαπδπ| (μή ποτ᾽ ἐχπεσουμένην δεῖ χαμὲ καὶ σὲ) 5ἰαίαϊ ὙΥ 611. τι- 

μιωτέραν νόμου Βυγρεδβ, τιμιωτέραν βίου 6186], τιμιωτέραν ϑέμις 

Ηδτηᾶπη. λέγω ϑοιμνογαί, γρεών γ6] πρέπει ἨδΙΠΙΒΟΘΙἢ. 1002. 

καὶ ταῦτά γ᾽ ἐγγράφεσϑε Ὑαϊοκοη., καὶ ταῦτα νῷ ᾿᾽γγράφεσϑε Βαγ- 

σ65, χαὶ ταῦτα δ᾽ ἐγγράφασϑε δαὶ καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἐγγράφψασϑε Ἠθφγπι.; 

χαὶ ταῦτά μοι γράφεσϑε Ἠαγνίαῃρ. 1003. ἴῃ 50 ῃ0}10 χαταγνωσϑῇ 

Υἱοί. Ῥοβὶ 1008 Ἰαουπᾶπι 5ἰαίαϊς ΚΑΥΒ6Ὶ, βυρρὶοθὶ πεῖραν μὲν 

οὔτις προσμένει τῶν δρωμένων ὙΥ ε]]. 1004. ἀγνὼς ὅμιλος ὡς 

ἐλέγχεται, γοΥϑῃπη 5θοπάθηβ, βουνογαί. δεῖν ἐλέγχεσϑαι Ἠδυίθηρ, 

ὄφ᾽ ἐλέγχεσϑαι Ματίϊη, ἐξελέγχεσϑαι Ἠρἰπιδοείμ. ὧδ᾽ ἐλέγχεσϑαι 

994. καὶ νῦν Ῥαϊογ. καί 
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χρεών. ΗΥ͂οΞ5. ἐλέγχιστον οἸϊπὶ ΒΟΙΠΘ. 1005. εὔτροχον Βυτ- 

588, εὔστοχον ΟΡ γαϊοῖ. 1005 5ᾳ. γλῶσσαν εἰ τύχοι φέρων κα- 

χήν, τότ᾽ εἰπεῖν Ῥα]εγ. [1006. μύσαγμ᾽, ἔπος ΒΌΓΡΕΒ. 1007. 

ὑμῖν δ᾽ Ἠατγίαπρ. καταισχύνειν γένος ΒΌΓΡΘΒ. 1008. ἐπίστερχ- 

τον Βυγρθ68. Ῥοβί 1008 ἰπβουὶϊῦ 1018 Βυγρθδ. 1010. χῇρες 

Ραυν,, ϑήραις ὙΥΊΟΒ6Ι6Γ. ϑήραις δὲ χηραίνουσέ νιν ἨΘΥΤΙ. ϑῆρες 

δὲ κηραένουσι καὶ βοσκήματα Ἠεἰπηβοοίι, ϑῆρες δὲ χηραΐνουσέ νιν 

βοοτῶν δέκην ΟὈΘΡαΙΟΚ. βροτ οἵ τέ νιν Βυγβθ8, βοοτοὶ τεμεῖν Ηδγ- 

ἴῃς. 1010 56. ϑῆρε ες δὲ κηραΐένουσι χαὶ πεδοστιβῆ χαὶ χνώδαλα 

’ 

πτεροῦντα καὶ βροτοί, τέ μήν; Βυγραγά. 1010 --- 18 ἀο]ο αὶ οἸΪπὶ 

Ῥίηδοχέ, 1010 --- 1024 ἱπίογρο]αίουβ 6588 ἰπἀϊοαί ΟΟ Ηδυρί. 1011 

αηΐθ 1010 οΟἸ]οοαῦ οι ογαί. Ῥοβί 1011 Ιαουπᾶμι (καὶ γηκτὰ 

πάντως ἐστὶν ἁρπάξοντ᾽ ἐδεῖν) 5ἰαίαϊ ΗΓ. 101154ᾳ. καὶ χνω- 

δάλῳ πτεροῦντι καὶ πεδοστιβεῖ χαρπώματα κτέ. ϑομῃαοίζ. 1012. χαρ- 

πώματ᾽ ΕΘΗ, ὁντα Αὐγαία8, χαρπώματι στάζοντα ΒυῖΐΠογ. 1019254. 

καρπώματα... κηρύσσειν χύπριν χάλωρα. . ὡς μένειν ἐρῶ ΑὈΓΘΒΟΠ, 

χαρπώμαϑ΄. ἃ ἃ .. Κύπρις κἄωρα κωλύουσά ϑ᾽ (κωλύουσαν ῬαΙ6Υ) 

ὡς μένειν ὅρῳ ἤν (χαρπώματα στάζοντα χηρύσσειν Κύπρις κά- 

λωρα χωλύουσ᾽ ἄνϑος μένειν ἐρᾷ ὙΥΘΙΟΚοτ), καρπώσαϑ᾽, ἃ στάξοντα 

χηρύσσει Κύπρις χάλωρα, κωλύει δ᾽ Ἔρως ἄνϑος μένειν Κταδ86, 

ἕλωρα κωλύουσα δ᾽ ὡς μένειν Ἔρῳ χαρπώματα .. Κύπρις, φοϑῖ 

1018 Πᾶθο ἰγδηβροΌΠθη8, ΟΡ ΡΟΙΟΚ. 1019. χἄξωρα Οδηίον, χἄωρα 

Βίδη]ογ. γ᾽ ἅλωρα χωλύοντας ὁρμαίνει γ᾽ ἔρως ΔΠΟΠΥΠΙΙΒ δρυά 

Βιδηϊοίαπι, γἅλωρα κωλύουσέ πως μένειν ἐρῶ (γε] κωλύουσι πῶς μέ- 

νει ϑέρος) ϑομαοίχ, καὶ δῶρα κωλύουσαν ὡς μένειν ἐρῶ ΒΆΚΙΟΥ, χά- 

λὼρ καλὸν διδοῦσαν οἷς ἔμην᾽ ἔρως Βυγρε8, χἄδωρα χωλύουσαν 

ὡς μένειν ἐρῶ Βοϊδβομδάθ. χάλωρα, χωλύουσ᾽ ἂν ὡς μένειν, ἔρῳ 

Βοίμο, ϑᾶλωρα κωλύουσα δυσμενεῖ γ᾽ ἔρῳ Η Υο85, χἄλωρα χωλύουσα 

σῶς μένειν ἐρᾷ ΟἀαἨαυρί, κἄωρον ὠλεσ᾽ ἄνϑος ὃν μήνεε Ἔρως 

(γ8] χἄωρα λωτίζουσιν --- δυῖ λωτέζοιντ᾽ ἂν --- οἷς μέμην᾽ ἔρως) 

ΜαυΪη, κάλωρα χωλύουσ᾽ ἂν ὡς μένειν ἐρῶ ἘΞΑΤΑΒΓΘη5, τἄάωρα 

κωλύουσ᾽ ἅμ᾽ ὡς μένειν ὅρῳ ἸΚΆΥΒΕΓ, χκἄλωρα χωλύει σάϑος μένειν 

Ἔρως Ἠδγίαῃρ, χἄλωῤρα κωλύουσά πως μένειν Ἔρω ΒοΒ ιν γαΐ, ὥραν 

τ᾽ ἀχωλύτως δρέπουσ᾽ ἠνδΘισμένην Ηδοϊἰπηβοοίῃ., ὥραν χολούει χἄἂν- 

ϑὸς οὐ μένειν ἐᾷ ΜΕ, κἀλώπεχ᾽ ὠρεύουσαν οἰνάνϑην (γ61 ἀν- 

ϑόσμην) ἐρῶ ΒΈΠΙ, καλῶς ἃ κωλύουσιν ὡς μένειν ἔσω Μαγρο- 

Ποῦ. 1017. ὑυϑδυδων γ6}) παρῶμεν γ6] προώμεϑ᾽ Τουτη- 

16. 1018. ὧν ἐκληρώϑη ϑιορμιδιαβ, οὕνεκ᾽ ἐπληρώϑη Τγν, 
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οὕνεχ᾽ ἐπεράϑη ϑομαοίζ. 1090. ροϑί πράξωμεν ᾿ΔοχΠδ ΠῚ 6586 

βαρ οαία ΒΌΓΡΕΒ. 1021 ἀοϊ]οὶ Κιγομμοῖ. γῇ πόλις ΒαΓΒ65. 

1029. λεῶν ἄτερϑεν Ἠαγΐαπηρ. 1029 544. ΗΘΙΙΟΠΟΥ 5. ΔΙ [ΘΓ ΠΔη- 

εἶθα5 (1038, 1087, 1041, 1045, 1049, 1064, 1068, 1068, 1066, 106 Τ᾽ 

1068. 1071, 1072. 1019) {τἱθυϊ ΒΌΓΠΘΥ. -- 05 Οοθίαβ Π)8- 

παϊάσπι οἱ ἴαπια]αγμη 5ἰδίπιθηβ Πδηδίαϊ 5 1029 --- 81, 104 --- 48. 

1054 --- 57. 1068 54.. 1067. 1070, 1072. ἴαπιι}15. τα {θα} αοὺν 

ΟΝ ποίάον. --- ΟΒοσαα ποόύθπὶ Πᾶηδίἀαπὶ οὐ 56Χ ΔΠΟΙΠ]ΔΙῚΠῚ [1556 

ταῖα5 1029.- 832 ἀποὶ ᾿απαίδπηι, 1038 -- 86 Δηο γα ἀποὶ 1)8- 

πδἰαϊ. 1081 -- 40. 1041 - 44, 1045. 48, 1049 -- ὅ8, 1084 ---δ7, 

1068 - 862, 106854.. 106654.. 1007. 106854.. 1010, 1071, 1072 

ΑΙ ουπδηἰῖθα5 βἰπρα!β Παμδἀἰθιι5. οἱ 86 01}}18, 1078 --- 78 ΠΟΘΙ ΟΠΟΤΊΟ 

Ταπαίάσμ, 1019 - 84 ΠΘΙΒΙΟΠΟΥΟ Δ ΠΟΙ] ΥΠ γ6] 1078 -- 84 ΘΟὨΠΙΠΟ- 

ἐἰ Παπαίάϊθαβ οἱ δ η0}}}1}5 δἀβίσηαὶς ΒοΘοκι. --- [6 βθρίθῃη). Ρ6Γ- 

ΞΟ Πδ5 ΠΟΙ ΟΠοΥ αμπαίάαμπη οὐ ἰοϊϊθιηῃ Προ] ΟΠ ΟΣ Δηο  ]ατπὶ (1 

1029. 1 1087, Π 1046, 2 1064. ΠΙ 1068, ΙΥ̓͂ 106, Υ͂ 1066, ΥἹ 

1067. 8 Ι068, 4 1010. ὅ 1071, 6 1072, ΥΙΙ 1078. 7 1079) ἀἰδίυ]- 

ναϊ σΘΉΗαυφί. -- Ηρ ομοΥ 5 Ταπαϊάππι ΔΙ [ΘΓ μη 05. οπηηϊᾶ {γ]- 

ναϊξ ΚΙαιβοη. --- ΑΠΟΙΠ5. 1087 - 40 οἱ 1049 -- ὅϑ. ΘΧΙΠΊΘΠ5. ΟθἰθΓἃ 

08 βθηΐβ βίηρι δ Παπδ αἰ θὰ5 (1029, 1088, 1041, 1046, 1064, 1058, 

1068. 1066, 1067. 1068, 1011, 1072), 1078 546. ἰο118 ΠΟΘ ΟΠ ΟΥ 5 ὑἹθαϊΐ 

ΒδΙΉΟΥΡΘΥ. ΟΠοταπι 5οχ Παπαίάπμι οὐ 56Χ ἃ ΠΟ] τ [1556 Γἃ- 

[ὰ5 στρ. α ρυεΐπιαθ Παμπαϊάϊ οὐ ῥυτηδθ Δη0 1186, ἀντ. ἃ Ἰΐθιη Βθου 86, 

στρ. β ἴΐοπι ἰουίϊαθ, ἀντ. β' ἴΐοπι φαδγίδθ, 1068 54ᾳ. οὗ 1008 84. ααϊῃ- 

(86 Παμπαϊαϊὶ, 106654 οἱ 101054-. «υἰηΐαθ ΔηΟΊΠ86, 1007 βθχίδο )ἃ- 

μδαϊ. 1012 βοχίαθ δῃο}} ] 6 ἰδίας ργαθθιηΐο Ηθηνοο γοβδῖο Ὁ 

ΜΡΙΙον. -- Οδοτοὸ ααϊπάροϊπι Ἰ)αμαϊάσπη ὁπουαπι ἰού θη πη] Τη 

ΔαΙ ΠΡΟ ἢ ΡΥΪΠΙΔ ΠῚ 511΄.. ΑἸ ο μὴ ΔΗ 501.. ἔα 1069 54.. 1006, 1008 54., 

1011 ἰζουμδμί θυ οι ο μου 5 Παμαϊάππι, 1078 --- 1018 ΘΠοΓῸ 1)ἃ- 

πδίάσμῃ. οοΐοτα οαάθμ ταίϊομθ δἰ θυ μδη τ θι15 ΠΘΙΏΙΟΠΟΥ 5. ΔΠΟΙ ΠΥ, 

1079 -- 84 οἴοτο ποι ]αταπι {ὑτἰθαϊς ΑἸΡου. -- ΟἸηηΐα Τηδι 1 θ118 

δάβουθθης 1029 -- 1082, 1038 - 86. 1081 - 40, 1041 -- 44, 104 -- 48, 

1049 -- ὅ8, 1054-- 51, 1068 -- 62, 1018 -- 18, 1079 -- 84. ΑἰζοΓΠΔΠηΐ1- 

θὰ5 οι μοΥ 8, 1068 54.. 1065. 1066, 1067, 1068 54., 1070, 107]. 

1072. ΔΙτουπαπί θα ἀποὶθι5 ΠΟΙ οαη {θυ Ηθιτηδηπ. --- 

1029 -- 32, 1088 - 86, 1057 ---40, 1041 - 44, 1045 “-- 48, 1049 - 58. 

1064 -- 51, 1068 .-- 62. 1068---Θὅ, 1066, 1067, 1068 .---Τ0., 107], 

1072 Δἰϊουπαηίϊθα5 Παπαϊ αἰ θιι5 οἱ Δ η0 }}}15, 1079 544. θη αἴ} 5. {υ1- 
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ναϊ Ηαγίπηρ. --- ΒΓΌΡΠδ5 οὐ δη 5 ΓῸΡ ἃ 8 Αἰ Γογ Δ η Ὁ 05 ΠΟΙ ΟΠΟΥ 8 

Παπδίάυπι ἰτϊθιιθπβ, πἰδὶ αποά 1068 -- ὁ, 1066, 1067, 1068 -- 0, 

1011, 1012 ἀποίθαθβ ΒΟΠΙΟΠΟΥΟσ πὶ ἀδηΐαΓ, 86 01}5 1088 --- 86, 

1041 -- 44. 1049 --- ὅ8, 1058 -- 62 ΘΡΕΥΠΙΠΟΥΙΠΙ ᾿ηδίδι' ΓΘΡΘίθΓΘ 66 Π- 

οοἱ Κτιβο. -- ϑΠΌΡμα5. οὐ δη  βίγορ μὰ 5 ΔΙ θυ ηϑης θι18. ΠΘΙΉ ΟΠ ΟΥΙ8 

ἐὐϊθαϊξ ργαθίο οχίγοπιαπὶ ΡΥ, απο ὈΠΙΝΘΙΒΟ ΟΠΟΙῸ δαβου οἰ ζαΓ, 

ΒΟΘΒΌ ΟΝ. --- 1029 --- 32, 1088 -- 86, 1087 -- 40, 1041] -- 44 ΔΙ 8η- 

Εδα5 Βοιιϊο που 5 θαπδίάαπι, 1046 54.. 104754., 1049 ---51 (Πειϑοῖγ, 

1051 (δέδοταὼ --- 1068 ΔΙ οΥὨΔΠ 118 ΠΘΙΏΙΟΠΟΥ 15 8 ΠΟΙ ΔΓ ΠῚ, 106454.; 

105654. ΒοιμΙΟΒοΥἾ5 Παηδίάππι, 1058 --- 60 (ἀπέρατος), 1060 (μετὰ) 

1062 ΒοΙΠΙΟ ΠΟΥ 8. Δπο Πτὰπι, 1068 54.. 1005, 1008 54., 1071 Π6- 

πο μουὶϊβ Θαπαϊάσπι, 1066, 1067, 1010, 1072 ΠΘΙΠΙΟΠΟΥῚ8 8ΠΟΙ ΠΔΥΌΠῚ. 

10183544. ὁἴογο θαπαίάαπι για ΥΘβίρ δὶ. --- ῬΥΪΠΔΠΊ 5. ΓΟΡΠ8ΠῚ 

ποιηϊομοτίαπι θαπαϊάαπι οαπὶ 5115 801}}15, ὈΥΪπηᾶπὶ δη |5[7. ΔΙ ΘΓῸΠΙ 

πο μουίαπι οαπὶ 5118. 8Π01}}}5 ὀδηοσο ραΐαί ΟΠ γΙβί. 1029. ἴτε 

νυν Ῥαϊου. ἀστυάνακχτες Βυγθθ68. 1080. γανάόντες ῬαυνΝ, γα- 

νόεντες οἸϊπὶ ῬαΙθυ. 103154ᾳ. οἷς. . περιναέεται ϑομαοίζ, οἷς 

. περιναίεται οἴ οὐπὶ Βυγηοῖο ἐχ παλαιοῦ ΒΆΜΟΓ. 1032. πε- 

ριναέεται Ὁ 6Χ ΘΟΥ̓ΤΘΟΙ ΟΠ, περιναέονται ΗΘΥΠΙ. περιναέετ᾽ ἐχ παλαιοῦ 

ΒΟΓΠΘΥ. 1037. ποταμοὺς οἱ ϑομαθίζ. 1098. ϑαλερὸν ο, 

ϑέλιμον Βοίμα (Διιοίογ ϑομπθίθΓῸ ἴῃ ΙΘΧ. 8. Υ.). 1040. μειελέ 

σοντες Βυγρθ8. 1048. Κυϑέρειος Ὁ (οὺ ἨδΓΠ|.). 1049 5α. 

Κυϑερείᾳ στυγερὸν πέλει Βυγρθ85. 1044. στυγερὸν Τυγη., στύ- 

γιον ϑίθρμδηιβ. πέλει Ὁ. 1045. ἀμελεῖν ΑΙΝδιοκ. (ἀμελεῖ: ϑεσ- 

μὸς Κυϊδα]α). ἀμελῶ ϑεσμὸν ὃς εὔφρων Ἠδγτίαῃρ. ἀμελεῖϑ᾽ ἑσμὸς 

ΘΟ ρου. ἀμελεῖ τ᾽ ἐσμὸς ϑίδῃϊογ, ἀμελεῖ γ᾽ ἐσμὸς Ηθδΐβ, ἀμελεῖ 

δ᾽ ἐσμὸς ϑομυοίζ, ἀμελὴς ἑσμὸς ΘΙ. 1046. γὰρ ϑεὸς Βυγρθ8 

1048. Διὸς ἔργοις Βυγρ685. 1049. μετάκοινοί τε φέλαι ΒΌΓΠΘΥ. 

104954. μετάχοινος δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρεστιν ΠἸόϑος οὗ γ᾽ οὐδὲν 

ΒΕΓρΘ5. 1060. πάϑος τ᾽ Βον., πρᾶγός τ᾽ Οδηίεογ, παϑέων τ᾽ 

ΒΌΓΠΟΥ. 1060 54ᾳ. πράχκτορι ΑΒΚΘΥ͂,. 1061. Πειϑώ ΟΟἨδυρί. 

δέδεται ΒΌΓΘΘΒ. 1062. ἁρμονία μοῖρ᾽ ρτπι. “ἀρμονίας μοῖρ᾽ 

Ἀφροδέίτᾳ Ἠαγίυῃρ. 1068. φεδυρᾶς Ῥογβοῃ, Ψιϑυροὲ Βοίμο, φε- 

ϑυρᾷ ΟΟἨἩαυρί, φεδυροὶ Ἡαγίαῃρ. φυϑεροὶ γ6] φυϑερὰ 50μο βία 

Ἰορίϑβθ υἱάθίαγ Ῥαϊοίο. φεδυροστιβῶν τ᾽ ᾿Ερώτων ΗΥ͂υ55, φιϑυρο- 

τρέβεών τ᾽ Ἐρώτων Βυγρεοβ, φεδυρᾷ τρίβῳ τ᾽ ἐρώτων ἈΪδυβθοη. 

1064. φυγάδας δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπνοίας ῬδΙΥ͂, φυγὰς δ᾽ αὖϑις ἐπιπλοίας 

Ηρδίι, φυγάδας δῆτ᾽ ἐπιπνοίας ΒΌΓΠΘΥ, φυγὰς ἀστῶν χτέ. ϑοϊιιοίΖ, 

Αεϑοδυ 5 εἀ. ΝΥ εοΚΙ εἴη ἈΑρρεμάϊχ- 98 

ἐτττι τ τ μψπασσο στ 

τα δι ὦν-.-....-. αἕ - 

2... Ζ:.ὄὔδαπο νου π δ; πβα.. 

- Ὡς: τῶι. -οὐνσπσπακινς ὐπὸ ὧδ ὅς, ἀπνις ««Σ. «᾿ 

τε». .8..--.ἕ ..ὃ..... Ψὅππρρῶχς -- 

τὸ - κι. - τι .-ππ- ἅττ αν νοὶ ν᾽ -- 



138 ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ ΑὉ ΞΟΌΡΡΙΊΙΟΘΕΝ, 

φυγάδεσσιν δ᾽ ἔτι ποινὰς Βυγρθ68, φυγὰς Ἄτας χτέ. Ἡο55, φυγάδας 

δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιπνοίας ϑομο]οἢο]α, φυγάδεσσιν δ᾽ ἔπι ποιναὶ ΜΔΥΟΚΒΟΙΘΗΈΙ, 

φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπίνοιαι οἸΐηι, Ροϑίοα φυγὰς ἀδμὴς δ᾽ ἐπίπνοιαν Βδιη- 

ΒοΥρον, φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπλοίας Ὁ α Ηδυρί, φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπινοίαις 

Ηδρτπι., φυγάσιν δ᾽ ἐξ ἐπιπλοίας Ἠδτγίπηρ, φυγάδεσσιν δ᾽ ἔτι ποινάς 

ΖαΚα5. 1058. πολέμους δ᾽ ΒΑΠΙΌΘΓΡΟΓ. Ιη βομοϊο ὅτε εὐπλοίας Ῥἃ- 

1ογ. 1066. ὁπότ᾽ Ῥαϊον. ἔχπλοιαν Ἠοττδῆῃ. 1068. ΠΜΑιχόριονὶ 

ΡΥΔΘΒΟΥΙΙὶ, ᾿ΐθπι 1068, 1000, 1061. 1068, 1070, 1071, 1072 (1018 564. 

ἀηΐγουβο ὁθόογο {τ θαθη8) ϑομαοίζ, 1068, 1008, 1006, 1067. 1068, 

1011, 1012, 1018 Βοίμο, 1068, 1066, 1061, 1068, 1071, 1012 

ΘΟΒ ΘΓ. 1060. ἀπέραντος Ῥαιν,, ἀπορεῖ τίς; Βυγρεο8. μέγα 

Βοίμα. 106154. οἶδα τελευτὰν προτέραν πέλειν ΒΌΓΡΕΒ. 1062. 

ποτέ γ᾽ ἂν Τάιθο, πρόπαρ ἂν ΟΡογάϊοΚ. πέλει ΒοίΠο. 1069 5Ξᾳ. 

1066, 1065 (θὰπὶ οηΐπὶ ογάἀϊπομι βὑδίι 1), 1067, 106854., 1070, 1071, 

1072. ποι μου ῖϊ5 ἰἰϊδαῖϊς Βαγροβ, ἀποῖθι5. Βομμ ὁ μουϊοσιπι (Πδηδὶ 1) 

ἰϊα: α΄ 8. β΄ 1.α'΄1-:-8.α1. β 1 Ἑπρογ. 1066. τί δέ, ϑέλγοι τἂν 

Βυγρο5. 1067. τὸ δέ γ᾽ οὐχ οἶσϑα Βυγρθδ5. 1070. ργαθοθάθῃηί ἢθ- 

πο μουῖο οοπεϊπυαίὶ Ταση. [107]. γ᾽ αἶνον θα. 1072. μηδ᾽ ἀνε- 

τάζειν γε] μηδὲν ἐτάζειν Ξομο!αϑία 16ρ1556 νἱάθίιν ὙΔΙΟΚοπασῖο. μη- 

δάμ᾽ ἐτάζειν ΒυτροΒ. 1079 54ᾳ. ἀποστρέφοι μοι Ἠδγίαηρ, ἀποστρέφοι 

μου ϑομνογαί. 1074. δυσάνορ᾽ ἃ Κεοκ. 1075. ὥσπερ Αὐτᾶ- 

[18. 1076. ἐλύσατ᾽ ἐν Βυγρο8. 1077. καταστροφὰν Ήρτπι., 

κατάσχετον εἰ]. 10775α. κατάσχετόν τ᾽. . χτίσαι Ἡ7ο88. 1078. 

εὐμενῆ βίαν χτίσας ὙάΙοΚοπ., (ἐμμανῆ βοῦν οἰχτίσας οΟἰἰπη Βοί 6). 

1080. χαχῶν ΗοΒ5. 1081. χοὺ τὸ δέμοιρον οἰϊη Βοί!θ, καὶ 

τόδ᾽ ἄμοιρον ΒαγΓρΘο5. 1082. (χἄδικον δίκας οἰΐπι ΒοίΠ6). χἀδέκῳ 

ΕἼ,ν. δέοι θοσσ. χαὲὶ δίκᾳ τύχας Βυγρθο5. 10δ92.5ᾳ. καὶ δέκα δέ 

χας ἐπέσται Οοπίηρσίοῃ. ἐπέστω Ῥαϊον, ἑπέσϑω Ἠαγίπηρ. 1089. 

λυτηρέους τοῦ., »υπάθ Ιορὰβ λυτηρέους ΒυγρΕ85. 1084. μαχα- 

ναῖς Ὀιμάοτί. 

ΑΡΡΕΝΘΔΘΙΧ 

ΑΟΑΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 

ϑοραγδίπι οἀϊάθγαηΐ ἰΔθυ δι ΜΉ Ὁ] ἀΐ, ουἱὰβ ἸηζογΡΥΘ- 

ἰαϊϊοηὶ αουτηδηίοδθ οὐ ἰοαβ δἀποίδίϊοποθα δάϊθοῖῦ α Η ου- 

τ ϑπ ἢ (1816), ΒΙΟ τα ἢ 614 (1822), ΒΗ ΚΊ]δυβθῃ (1899). 

σσΗδαυρὲὶ (887), ΑΟΥ̓ Ομ δ᾽ ἀογ (1839), ΟΥΤῊῪ 

Ροὶ! 6 (8443), Ετδη (1846 οὑπὶ ΟΒοΘρΒΙ. οἱ Ἐμπηθη.), 

ΒΕΗροΙ (1858), ΒΚατδύθη (1865), Ομ ποίαν τη 

(1856). ΟΕ ΝΟ 6 ΘΙ ΒΌ 80} (1868). ΚΙΔυ 56 - ΕἸ ΘΟ ΘΥ 

(1[863), ΚΗ ΚοοΚ (1868), ΙΑΟΗΘυ546 (1864), Υ᾽ ὁγ- 

ταῦ οἢ (1868). ΓΕ Ῥ ν1685 (1868), Εηρου-Ὕ ΑἸ ονί 

(1814), ΒΗ Κοπηθαγ (1818), ΟΠ ποΙ ον - ΘΗ 686 

(1889). 
.............-..-,.. 

[ἢ διριπιθηΐο 510 ἤἥποπι ὑπὸ σχηνῆς ϑίΔΏΪΘΥ, ἐπὶ σκηνῇ Ῥαυν, ἀπὸ 

σχηνῆς Βοίϊιο, ἐπὲ σκάφης ΥἹΘΙ]1, ἐν κεφαλαίῳ ϑίδηϊ!ογ, ἐπὲὶ χεφα- 

λαέῳ οἰΐπι ΒΙοπΙΠΘΙα. 

ῷ. φρουρᾶς τ᾽ ῬοίοτΒ. μῆχος ὅδοοῦ, μῆχος νοὶ] μῇχαρ ϑίδη- 

ΙογΥ. φρουρᾶς ματαέας μῆχος ῬΙοἰζποΓ. μῆκος ὃς ΑἸλιάν!ρ. μῆκος 

ἐγκοιμώμενος Καγϑβίθῃ. [πῃ 50}|01. ἣν ἐπ᾽ ἀγκῶνος κοιμώμενος ῬΑΙΘΥ. 

9.564. (ἣν, χυνὸς δέκην κοιμώμενος στέγαις Ἀτρειδῶν, ἄγκαϑεν ἄστρων 

χτέ. ἘὰἢΠγ). 9. στέγης ϑομπηοίον]η. ἀνέκαϑεν ἘτΔηΖ, ἄγκοϑεν 1,ο- 

αἰηϑκί. Ιῃ 5680]. ἄνωϑεν ἐκ στέγης Ῥαϊογ. 4. κατεῖδον τορυάίαί 

ΕΝ. χατεῖδον νυχτέραν 1,ονἱπ5 κι. δὅ-- 7 ἀο]οῖ 1ονϊπθκί. 7. δυσ- 

μαῖς ὅταν γε] μῆνάς ϑ᾽ ὅταν οἰΐπι ΥΥ εἰ], τηρῶ δ᾽ ὅταν ΒΕΙΡΈ, ᾷστοί 

3᾽ ὅταν ΗΙ,ΑἾτοπ5. [πίον ἀστέρας οἱ ὅταν ποππη]]ὰ οχοίἴ8556 (ἀχ- 

μῆτας, οἵτε σημαίνουσ᾽ ἀεὶ μῆνάς 8), κἰαιιν Κοοκ. (αὐτῶν τ᾽ ἀν- 
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τολάς Ἐὰμτ). ἀντολάς τ᾽ ἐτῶν Κοοκ (φϑένωσ᾽ ἐς ἀντολάς τ᾽ ἐτῶν 

Βοοκπιδηη), ἀντολάς τ᾿ ἀϑρῶ ΜδΕΙΝν. 10. χρατεῖν ΑἸάὰ., χορεῖν 

(οὐ 11 ἐλπέζω) (ἀο68. 11. ἀνδρόλημον Μοίποκο. ἐλπέζω ΑἸὰ,, 

ἐλπίζει (οἱ δηΐθα χρατεῖν) Ηθδίι, ἐλπίζειν ΔΒΟΠΥΠΙΙΒ (8Πη0 1894), 

ἄλκιφρον Ἠαγίθηῃρ. 12. χοίτην δὲ Βορέου, ταύτην δὲ (ΒΙοπιΐ.), 

ἄλην δὲ Ἠαγίπηρ, ἐγὼ δὲ ΕΡΘΓ, ἐνταῦϑα Ῥοίογδ, ὄτλον δὲ (ΟἸ πη 

εὖτ᾽ ἂν δέ, νυχτίπαχνον . . ἔχων) ΜΥ οἷ], ἐάν τε (οἱ 16 ἐάν τ Η 

Βροκ. νυχτέπλαγτος ἔνδροσός τε ΒΘΟΚΙΔΠΗ. 12. 14. ἔχῃ 

εὐνή μ᾽ ὀνείροις . . ἧμαι (οἸϊπι μάτην)" φόβος ΜϑοΒιαΙ. 13. 

ἐπισχοτουμένην ΟΔΒΔΌΘΟΠΙΙΒ. 18 5ᾳ. ἐμὴν ὀνεῴοις . . εὐνήν" 

φόβος Κατβίοῃ. ἐπισχοπούμενος μαι ΒοΟΚΙΙΔΠΗ. 14. τί μήν 

Ηδγπι.. λύζω Ὀϊπᾶ., ᾷδω Βοτιπᾶπῃ, ἔρρω Ῥοπαϊάδοῃ, ἐμοί ΚΘΟΚ, 

οἴμοι Τιονπδκὶ. ἐμοὲ φόβος τότ᾽ Αὐταΐιδβ, ἐμοὶ φόβος γὰρ Βοπί- 

1Ι6Υ, ἀεὲ φόβος γάρ Ἠαγίπμῃρ, φόβος γὰρ αἰὲν ΠΟΥ, ἦ μὴν 

φόβος γὰρ ῬΙοϊϊπογ. ἐμοὶ φόβος γὰρ ἀϑλίῳ παραστατεῖ Αϑβῖ. ἴῃ 

5080]. λεύτεε τὸ ἀλύω Ῥαιν, λ. τὸ μύω Μ΄ ϑομπιαί, 16. τῷ μὴ 

ΘοαΙ σοῦ. τὸ μὲν .. συμβαλεῖν ὀκνῶ Καγβίθῃ, ὡς μὴ . . συμβαλεῖν 

ἐμέ ΜδρΙγ. βιαίως Βοτιηᾶπη. συμβαλεῖν ἐμέ ϑομαθίξ, συμβαλεῖν 

μ᾽ ὕπνῳ Βυΐοεν. συμβαλεῖν κόπῳ οἸϊπι ΥΥΕΙ!, συμβαλόνϑ᾽ ὑπνοῦν, 

ρΡοβίθα συμβάλλειν μ’ ὕπνῳ Μϑοβμπηναί, συμβαλεῖν πόνον οοΚ, συμ- 

βαλεῖν ὕπαρ 1Τιοπὶπβκὶ, συμβαλεῖν ὕπνον ῬΙΘΙΓΠΟΓ. 106. ὅταν τ᾽ 

ΑΡτθβοι, εὖτ᾽ ἂν δ᾽ Ὑ εἰ. δὲ ΞΌΡΓΑΒΟΓ. γε ἴ (ὅταν γ᾽ ῬΙ]οΙΠ61). 

17. ἀντέμηλον Ῥανΐο8, αἰνόμολπον ΝΑθεΓ. ἐχτέμνων 8 οἱ ἐν 5υρτᾶ- 

βουρίο ἔ, ἐντενων Ηραΐι, εὖ τεύχων οΟἸ᾿πι, Ροδίθᾶ ἐχπονῶν 1,0- 

τἰπβκὶ, ἕν τέμνων Κοπποᾶγ. 19. (διακονουμένου ῬΘΔΥΓΒΟΠ), διαπολου- 

μένου Ἠδτίπῃρ, διαχοσμουμένου, αυοὰ τορυάϊαὶ Ηδτγίπῃρ, οοπϊοὶΐ Ῥε- 

[ογ5, διανομουμένου Ῥ]οἰἑποΓ, διαβοωμένου 1ιΟΥΙΠΒΚΙ, γαπονουμένου 

ΜΈΚΙοσ. 933. νῦνφῶς πιφαύσχων ἴᾳ . 324. πορὼν ἐν Ἄργει τῆσδε 

δωρεᾶς χαράν 1,ονπεκὶ. τῆσδε συμφορᾶς χάριν {παιᾶν᾽ ἰαχχεῖν δεῖ 

τάχιστ᾽ ἰὼ ἰώ ΚοοκΚ. 28. ἰοῦ ἰοῦ δηΐε 22 ἰΓδηβροϑβαῖν ΗθΓΠ]. 21. 

ὡς τάχος νόμῳ 1,ονϊπθκ. 80. ἥλωχεν Ῥάανθ5. ἀγγέλλει πρέπων 

Ῥᾷυαγν. 882. πεσόντ᾽ ἀϑρήσομα: Καγβίθῃ, πεσόνϑ᾽ ἡσϑήσομαι, βρὰ- 

τἰαμη ἰδιθη ἱπαϊοδηβ Ὑϑύβαμπι, ΕἸΠΡΟΙ, πεσόντ᾽ αἰσϑήσομαι θ0Κ, πε- 

σόντα ϑύσομαι 1,οΝἰΠΒκῖ, πεσόντ᾽ εὖ ϑήσομαι ΜΆΘΙΙΥ, πεσόντ᾽ ἔφ- 

ϑὴν ἐμοὶ Μϑομπιίαϊ, πεσόντ᾽ ἀϑρήσομεν ΝΆΒΘΓ. 92 εὐ 88 ρμοῖ- 

ταὶ Ρ]οἰἴΠοΥ. 838. τῆσδε τῆς Μϑομβπιαϊ, τῆσδ᾽ ἐμοὶ ΚθοΚ. 

86. γλώσσῃ φύλαξ ΝΑΌΘΓ. 80 ---39 ρμοβύ 19 ὑγαηβροηὶΐ Ηθργ- 

πΘΓάθῃ. 397. φϑόγγον ϑοϊιαοί. 38. ὡς ἄκων ἐγὼ ΤιονΝ ηΒΚΙ. 
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49. αὐδῶν οὐ ἃ. 40-- 1038 ἴῃ ἀυοάροϊπι βυβίθμιδία τϑάϑοίοβ 

οἰ ηρι]β ὁμογουτβ ὑπ] θαϊν ΚΚΘΟΚ, ἴῃ ΠΟΥΘΠῚ τοάδοίοβ ργοίϊοβίδιβ {10 Π| 

ογαϊπαπι ΔΙ θυ πη θ5 ΟἸγΙβί. Ῥοβὺ 41 ποῃη}}}} δὰ [οὐ6Πὶ Ρ6Γ- 

ἔἰπϑηβ ἰπ ογοίἴββα ραΐαΐ ΒΙοιηΐ. 4154ᾳ. Ἠενέλαος ἄναξ μέγας 

ἀντέδικος ὝΥ ΕἸ. 492. ἀοϊοὶ Βοϊββοῃδᾶθ, ροβύ 44 ἰγδηβροηὶϊ Κδγ- 

βίθῃ. Ῥορὶ 49 νοϑύϑαπὶ (σύνδικος ἀρχὸς μεγαλαλκής) ΘΧΟΙΑΪ556 

ορίπαίαν Κοοκ. Ηΐο ἀϊροάϊαπι, 7854. ἱπίοῃ χώρα -- 516 Θῃΐπὶ ΘΟΥ- 

εἰσὶ --- οἱ ὅ ϑ᾽ ὑπεργήρως ῬδΙΟΘΙΔΟᾺΠῚ ἰηςο 5586 Ρυΐϊαὶ ΚΙοίΖ, αἱ 

ἀο]οἰἰ5 γϑυθὶβ τό δ᾽ ἐπαισϑομένη ν. 85 ᾿ιᾶθο ΔΘ]. Ὀ1Π1085 Βυβιθιηδίαμη: 

11... 6. 41... 11... 4. 81... 81... 4. 41... 81,44. 41,4. 6 οἰποϊαίαγ. 

44. ᾿Δτρειδῶν ΑἸὰ., Ἀτρεῖδαι, οἰθοίο γ. 42, ΕἸἼΡΘΓ. 48. χλάγξαν- 

τες ἴ ἢ. [πὶ 50 ῃ0}ο ἔργῳ ζῆσανν, εἰδὶ γὰρ οπιἰαΐαν, ῬΑΙΘΥ. 49. 

οἵ γ᾽ Ῥαυν. 50. παέδων ὕπατο: ἀοἸοῖ Ηατγίυηρ, παέδων ἐπάνω 8011- 

υἱὲ Καγβίθῃ. δ]. στρεφεδινοῦνται 1, ὈἰΠαοΥΐ. δ. πτερύγων ῥε- 

παῖσιν Ἡ 5ίαδίπιμο!1ογν. ἐρετμοῖς ἀνερεσσόμενοι Ὁ ΑἨδυρί. ἐρειδόμε- 

νοι τηᾶτρ. ΑΞ. δὅΆ. γόνον ΜυβϑβΥ. δ8. δή τις Οαδυρί. ὅθ. 

Τιτὰν ἢ Ζεὺς Μ΄ ϑομπαί. 57. ὀξυβόην Ἑπρογ, ὀξυβοῶν Βεοκ- 

πιδηπ, ὀξυβοᾶν ΘἸθοτί. ὀξυβύας {τε κατοιχτείρων) Μοίζρετ. 5758. 

ὀξυβόαν {μέγα ϑυμοῦταιν" τῶν δὲ μετοίκων Ήρτγπι., ὀξὺ βοᾷ" τῶν 

δὲ ΚρΟΚ. 58. τόνδε ιυπάοι. τῶν μεταναστῶν Ῥϑομοριηδῃῃ, 

τῶνδ᾽ οἰκτείρων οἰΐπι Βαμομθηβίθίῃ, τῶνδε μετ᾽ οἴχτων ΚΚαγβίθῃ, 

τῶν μαφιτόχων ΝΑΡΕΓ. 600. χρείων Καγϑβίθῃ. 602. πυλυδή- 

ρίος Καγβίθι, λιπεσάνορος ΗρΥ ΘΓάθΗ. θ4. ἐρειπομένου ἢ οἱ 

(δο δ πο Βυρτδβουὶρίο) ἴ. χονέαες ἐνερειδομένου ΑΥπδἰάυ8. θδ. 

διαχναιομένου Ἠ],ΑἸγΘμΒ5. διαχναομένης ἰπ Υ. 9 -- 105. δἰϊαιθπι 

ἸΙοοῦπι παθαΐδδο οἱ ἐν προτελεέοις γτὸ οὐδὲν ἀρείων 81 ΡΟΠΘΠΔΌΠΙ 

6886 ΟΡ᾿παίαι, ἴῃ Υ. ῬΓΟΧΙΠΊΟ βου θθη8 χάματον, ΗΘΥΜΙΡ. 66. 

Δαναοῖς ἐπιϑήσοντας ῬΑΙΘΥ. θθ54ᾳ. κάμαχος ϑήσων 1 Δαναοῖσιν 

Τρωσί ϑ᾽ ὁμοίως. 1 Ἔστι κτέ. (ᾳφαοὰ ἱπιρτοραὶ Ηδθγπ. ΕἸ. ἀοοίγ. 

πιθίγ. Ρ. 319) Βοΐμο, χάμακος ϑήσων ἰ Δαναοῖς καὶ Τοωσὶν ὁμοίως. ] 

Ἔστι χτέξ. ῬΟΥΙΒΟΗ. 869. οὐδ᾽ ὑποκλαίων Ηρττι. ὑποχλεέων ΤΌΓΗ.; 

ὑποχλάξων Ῥαυν!, ἐπικλεέων οἸΐπι ϑομαθίζ, ὑποδαίων ἘΥἃΠΖ. ἀἄπο- 

χλαίων οὔϑ᾽ ἀπολεέβων Βοίμο. ἐπιλεέβων ϑοβαθίζ. θ954ᾳ. οὔϑ᾽ 

ὑποκλαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων οὔϑ᾽ ὑποδαίων κτξ. ΒΟοΙθ. οὔϑ᾽ ὑπο- 

χάων οὔϑ᾽ ὑπολεέβων {Πάρις ᾿Πραίων ἀπύρων ἱερῶν Κοοκ 70. 

οὐδ᾽ ἀνρύων γεὶ ἀναρύων “(οἰϊπι οὔτοι δακρύων) Η1, ΑγΘη8. ἀπύ- 

ρων ἱερῶν ἀοϊοῖ 10 Βομπμίί. ἀπύρων ἱερῶν (μειλέκτροισιν τῶν πρα- 

ξιδικῶνν) ὀργὰς ΔΒΟΏΥΠΙΙΒ ΘΟΠΟΘΙΙΔΏΏΪ. Ῥοβί 70. νουβιου πὶ 
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ἰπἰογοϊ 556 ϑυβρίοδίαγ ϑομαοίζ. 71. (ἀϑετεῖς ΑΡΥΘΒΟΠ). Ῥοβί 

71. Ἰδουπαπὶ βἰαίαϊ Β(ΟΤΟΝ. 72. ἀτίτᾳ ΒοΡ., Ηδογπι. (ρᾳποᾶ ρΡο- 

ἰπ5 ἀτέτῳ αἰχίββοὶ ροθίδα ΕΠΡΘΓ), ἔτει τοι Βυίοῦ, ἄτιτοι ΒΙοηι. 

7454. μίῴνομεν (ἐλϑεῖν νῦν ἀγγελίαν τῶν μαρναμένων, αὐτοῦ σχή- 

πτροις ἰσχὺν . . νέμοντες ΚΘΟΚ. 75. σχήπτροις ἰσόπαιδα νέμον- 

τες ΑΥΠδΙ 08. 76. νεαρῶν ἘππσοΓ. μυελὸς ἐρνῶν Κροκ, μυελὸς 

πρέμνων γεὶ μ. πτερνῶν οἸἶπι, Ροϑίθᾶ μ. τερένων {παιδὸς γυέων), 

Ροβίσθμιο μυελὸς τερχνῶν Μ΄ ϑοΙπηαΐ. 71. ἀνασσῶν Ἐπ ν, ἀΐσσων 

Καγβίοῃ, ἀνάσσων {τῶν ἀρτικόμων) ΚΘΟΚ. 78. Ἄρη δ᾽ οὐχ ἐνι- 

χωρεῖ ΜαΚοΙοΙά, Ἄρεως δ᾽ οὐχ ἔνε ῥώμη Ἠεἰπιβοοῖι, Ἄρει δ᾽ οὐχ 

ἔνε γώρα ΚδγΞοΓ, Ἄρη δ᾽ οὐκ ἔνε γωρεῖν Ῥοΐογ5, Ἄρεως δ᾽ οὐχ ἔν: 

χώρα ΟἸθοτι. οὐχ ἔνε χώρᾳ Ἀ,, οὖκ ἔνι γ᾽ ὥρᾳ Ηργπο, οὐχ ἔνι, 

χωρεῖ ΗΙ, ΑἸγοη5, οὐκ ἔνε γήρᾳ Φριἀρηδίπθοκου, οὐχ ἐνὲ᾿ χερσὶν 

Καγβίθῃ, οὐκ ἐνὲ ῥῶται γ8] οὐκ ἔν; χούρῳ οἰΐπι, Ροβίθα ὁὐκχ ἔνε" 

χώρᾳ (γ6] χὠρᾶνὶ) τις ὑπέργηρως χτέξ.. ῬοΟΒίΓΘΠΊΟ οὐκ ἔνε γλωρᾷ 

ΝΜ ϑοϊμηϊάι. οὐχ ἐν ἀώροις γε] οὐκ ἔνε χλωρῷ οἸΐπι εἰ]. οὐχ ἔνι 

πρῴραις (γ6] πρώρᾳ) ΘΟ νοταϊ, οὔ τινι χώρᾳ (γ6 1 οὐκ ἔνι χωρεῖν) 

ΕἸροΥ, οὐχ ἐν γυέοις ῬΔὮΪΘ, οὐκ ἐν ἀραιῷ Ἠρυνὶρ, οὐχ ἐν ἀχρείοις 

Η ϑιαδίιμαοιοσ. Ὑοῦθα δ᾽ οὐχ ἔνε χώρᾳ ἀο]οῖ ΑἸΛιαν]ρ. 79. 

τόϑ᾽ (οἱ 16 ὅτε) οἰΐπι γαϊσο. ὅ 8᾽ ὑπέργηρως ΑΝ ΘἸ]ἸΔιΘΓ, τόϑει περ 

γηρὰς ἘυϊίΖβοιο, τὸ δ᾽ ὕπαρ γήρως Βροκπιᾶμῃ. φυλλάδος εἴδει 

ϑίδηΪΟΥ. 7954. τί ϑ᾽ ὑπεργήρως φυλλάδος .. καταχαρφομένης:; 

Μδυ τη. 82. ἡμερόφοιτον Η], ΑἸ ΓΘΗΒ. 88. Τυνδαρέου Ἠρτηι. 

84. ϑύγατερ, {κοινὸν πρέσβος» Κορκ. 85. νέον τόδ᾽ ἐπαισϑο- 

μένη Καγϑίθῃ. 87. πευϑοῖ ϑοιϊσογ. περέπεπτα ϑρδημοίπι, (περέ- 

πεμφϑ᾽ ἃ ΟαἨΗδυρ), περέπρεπτα Καγβίοη. [πῃ ἢ 5600]. εὕρηται καὶ 

ϑυοσχοεῖς. ϑυοσχοέεις ΤιοῦΘοΚ (»Ἱα 58] 06Π| ϑυοσχοιεῖς ΞοΥΙ ὈΘΠα ΠῚ 

ογταΐα Ηρυπ.), ϑυοσχνεῖς ΗΙ, ΑἸ το, ϑύη (Υ6] ϑύος) χινεῖς ῬΙΊΘΗ, 

ϑυόσκεις ῬΑΜΠΟΚΙ. 885η4. ϑεῶν ὑπάτων χϑονίων τῶν τ᾽ ἀστυ- 

νόμων τῶν τ᾽ ἀγοραίων οἸ πὶ ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠ8. 89 αὐυἱ 90 ἀοϊοί 

Ῥαιν, 90 οχοϊαϊ: Ηθδίῃ. 90. τῶν τ᾽ οὐδαέων ΝΥ 656 16, τῶν 

τε προνάων Ἠϑιαδίπημ6}16Υ. τῶν ϑ8ϑ᾽ ὑπογαίων ἘΠῸ Ῥοίθγβθῃ, τῶν 

τ᾿ ἀχραίων ΗΙ, ΑἴγοηΒ, τῶν τ᾽ ἀγρονόμων ΒΟΙΪΘ. 92. οὐρανυ- 

μήχης δ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλη ἈΪ. ΚΙοίΖ. 98. ἀνήκει Καγβίρῃ. 9ὅ 

γ61 ροβὶ 98 συ] ροβ 98 οὐο]]οοδί ΒΙοπιΐ., ροβϑὺ 89. ἀοϊοῖο νυ. 90, 

Καγβίθη. μαλακαῖς ἀγανοῖσι Ηαγίαηρσ. ἀδόλοις τε ΟΟῊἨΗδυρί. 96. 

βασιλεέων οἰΐπι ῬΑΙΘΥ. 97. λέξεις Βοίπα. λέξον ϑ᾽ ΒΙοπιΐ., λέ- 

ξαις Ἠατγίαηρ, λέξον γ᾽ Καγδίθῃ, λήξασ᾽ ΜΝ οΒΟΙΘΓ. καὶ σοὶ ΤΌΝ... 
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σοὶ ΒΙοιηΐ. 98. θέμις αἰνεὶ ϑοΠοΘΙΊΔΠΗ, ϑέμις ἡμῖν οἰΐπι ὟΝ 61}, 

ϑέμις, ἀλκὴ ῬοίογΒ. αἴνει ΥἸ656]6Γ. 99. παέων γίγνου ΗἩ Υοβ5. 

παίων γε οἰϊπι ΗΙ, ΑΒ γθη5, παέων τι ΝΟροΙβθδοι. παΐίων σὺ γενοῦ 

Η Βιαάίπηθ 116 υ. 

100. ὅτε μὲν Ο δομμιοίάον. πελάϑει ΘΟΒηΘΙ ΘΝ ΊΗ. 101. ἀγανὰ 

φαίνουσ᾽ ἴ ᾿', ἀγανὰ ᾿πιρανεῖσ᾽ τιᾶγᾳ. Α5Κ., ἀγάν᾽ ἐμφαίνουσ᾽ νοὶ 

ἀγανὰ φανϑεῖσ᾽ ῬΔΌΝ, ἀγάν᾽ ἀμφαένουσ᾽ Βοῖδο, ἀγλαὰ φαίνουσ᾽ 

σΘΉδσυνι. ἃς ἀναφαίνεις Η 1, ΑὮΓΘΠ5, ἀγανὰ ᾽ναφανεῖσ᾽ ἨδΙπΙ, ἀγανὴ 

προφανεῖσ᾽ ὟΝ εἰ], ἀγλαοφεγγὴς Κθοκ. σαίνουσ᾽ Βυίον, φαίνειν ΚΙαι- 

86}. 10154ᾳ. ἀγανὰν .. ἐλπίδ᾽ ΤΟΌΓΘΘ. ἀγανὰν φαίνουσ᾽ ἐλ. 

πίδ᾽ ἀμύνει ϑομιποίάονίη, ἀγανὰν φαίνεις ἐλπίδ᾽ ἀμύνειν ῬΆΪΘΥ (ΡΓ86- 
, 

ἔογσοπι ἀγανὴν φαίνουσ᾽ ἐλπίδ ᾿ ἀμύνεις). 10154ᾳ4ᾳ. ἀγανὰν φαΐ 

νουσ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον, τῆς ϑυμουβόρου λύπης ῥηξέ 

φρονα ζφέρνην), νοβίοα ἀγάν᾽ ἀλφαένουσ᾽ νεὶ μοί ϑυσιῶν ἃς ἀνα- 

φαίνεις, ἤλπισ᾽, ἄμυνέ τε φροντίδ ᾿ ἄπληστον λύπης φρένα ϑυμοβο- 

ροῦσαν (γ6] ϑυσιῶν ἀγαϑιζομένη ἐλπὶς) Οἰπι Μ οι αί. 102. 

ἔλπει σ᾽ ἀμυνεῖν Μϑομπιίαϊ. φροντίδα πλείστην ΒΙομηΐ. 102 534. 

ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον, τὴν ϑυμοβόρον φλόγα λύπης νοὶ Ροΐ 5 

ἀμύνει ϑυμοβόρον (ϑυμοβόραν Κοο) φροντίδ᾽ ἄπληστον Ἀδγδίθῃ, 

ἀμύνε: τὴν ϑυμοβόρον φροντίδ᾽ ἀπλήστῳ φρενὲ λύπης ΜοίζβθΓ. 

108. τὴν ϑυμοβόρον λύπης φρένα ἴ, τὴν ϑυμοβόρον (ϑυμόβορον ΚΙδα- 

56η) φρένα λύπην Ταγῃ., τὴν ϑυμοβόρον φρένα λύπης ϑίδι!ου τὴν 

ϑυμοβόρον φρενὶ λύπην ῬᾶαΝΝ,, τῆς ϑυμοβόρου φρενὶ (γ61 φρένα) λύ. 

πης ΟἸΐπι, Ροβίθα τῆς ϑυμοβόρου φρενολύπῃς Ἠθιτα., τὴν ϑυμοβόρον 

λιπόφωνον (οἸΐπι λεπόχροιον) ΒΟΙΠΙ, τὴν ϑυμοβόρον φρενολύπην ΕΓ, 

λύπης, φρένα ϑυμοβοροῦσαν ΒδιμΌΘΥΡΕΓ, τὴν ϑυμοβόρον, φρενὸς ἄτην 

ΗΙ, Αἤγθηβ, λύπης φρενὲ ϑυμοβύροιο Ἠδυίαῃρ, τὴν ϑυμοβόρον, φερε- 

λύπην Ὑ ΘΙοΚον, ϑυμοφϑόρου ἥλικα λύπης ΜΥΟΙΘΗθοτρ, τὴν ϑυμυβόρον 

φρένα λύπης ΝΑΘΡΘΙΒΌΔΟΙ,, λύπης φρένα ϑυμοβόροιο Ἠρἰπηδοθί}, και- 

νοῦ ϑυμοφϑόρου ἄλγους Ῥιπάογέ, τὴν ϑυμοφόρον φρένα λυπεῖν Μαγ- 

σο!οας. λυποφρένα ὙΥΙοΙπἰπι5, λυπησέρρονα Θοα σου, ἀπά λυπησέ 

φρονα φϑορόϑυμον Ἠθιβάθο, λιπόφερνον ῬΔΩΖΟΓΙΘΙΘΓ. 104. 5Ξτο- 

Ρμδπι, δη ἰβίγ., θροάμσπι {γ18 ογαϊπίθα5 (στοέχοις) ΟΠΟΥῚ 1ἴ8 {θυϊ 

Ηργπι., αὖ σαΐαβαπθ ΟΥ̓ ΗΒ πηϑᾶϊαπι 5(Ὁ. δηϊβίγ. δροάσπι θθοὶ ηἾ556, 

γοΥϑατ δαΐοπι ἱπίθγοδ!αγθπι αἔλενον . . νικάτω ἴῃ βίσΟΡ δ τούαπι 56- 

δαπάνῃ οταϊμοπι, ἴῃ δηΐ. τούαπι ἰογίϊαπι, ἴῃ ΘΡοάο γε8ὶ ἰοΐαπι ΡΥ]- 

ΤΠ γ6] ΟἸηη65 {165 ΟΥ̓ η65 οθοὶηἶβ86 Ραϊοί. ΒΊΓΟΡΠδπὶ οὖ δη 8.0. 

ἀποῖθας Βοπιομουίογαπι, δροάππι ΟΟΥΎΡ 860 {1001} αΟὟ Βομμθιά ον, 
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{τἱδὰ5 οτάϊη! 5 ΟΠΟΥῚ ΜοίΖροΓ. 104. χαῴιωος Μυβρτ. ὁσιόχρο- 

τὸν οἰϊπι Βοίμθ, ὅδιον τέρας ἘΥΔΠΟΚοη. ὁδίων (οἰ 106 ἐχ τελέων) 

Μ΄ ϑοΒπαϊ. 105. αἴσιμον ῬΙΘΙΓΠΘΓ. 106. ἐχ τελέων Βοῦ., 

ἐντελέων Αὐγαΐι5, ἐκ τεράων Βδυομοηβίοίῃ, ἐχλεχτῶν ὙΥ ΕἹ], (ἐχτε- 

λέειν ϑίοτο ἘΠ). 10654ᾳ. ἐχτελέων ἔτε γὰρ ϑεόϑεν καταπνεέίει, 

πείϑων μολπάν, ἀλκὰν (οἸἐπι πειϑώ, μολπᾶς νεὶ μολπᾶν ἀλκάν,) ξύμ- 

φυτὸς αἰών ΒΑΙΙΌΘΥΡΘΓ, ἔχ τε ϑεῶν τελέων ϑεὸς οὐ καταπαύει, αἴρω 

μολπὰν (γ6] πείϑει ἐλπειν) δ᾽ ἀλχὰν ξύμφυτον αἴϑων Μοίζρθογ. 

107. χαταπνεὶ μοι γ6] μου Ὀϊπά. 107 544ᾳ. καταπνεῖ μοι, πεέϑων 

μολπάν, ἀλκὰν σύμφυτος αἰών Ἠδγίαῃρ. 108. πειϑὼ ἀοϊού Α[μιᾶ- 

τὶς. πειϑοῖ ΗΘ]1ογ. μολπᾶς Αὐγαΐι5. μολπᾶν ἀοἸοί ῬΔ}16. 109. 

ἀλχὰν σύμφυτον Ἡραΐι. ἀλκᾷ σύμφυτος αἰέν (0 πὶ ἀλκὰν σύμφυτον 

ᾷδων) ϑομιοίχ, ἀλχὰν σύμφυτον αἰνεῖν ἸΔο005, ἀλχὰ σύμφυτος αἶνον 

σΘΗδαυρὶ, ἀλκᾷ σύμφυτον ἄδειν ϑομοοπιδηπ, ἀλχᾷ σύμφυτον αἰῶ 

ΕἸρογ. χαἀλχὰν ΒΟΙΪΘ. 111. βλλάδος ἀχμήν 5010]. Ατὶδί. ἤδη. 

1285 Ἰορίββθ νἱάρίαν ϑίδη]οῖο. ἀχμᾶς οἸἑπὶ ΒοίΠΘ. 112. ταγάν 

ἃ ἴ, τάγοιν Ἠθαίῃ, τάγαν ρτπ!., ταγᾷ ΚΙδίδθΘΗ. 118. (ξὺν δορὶ 

λύμας πράχτορε Ῥαιν, ξὺν δορὶ πράχτορε ποινᾶς ἨΘΥΙΏΔΠΗ, ξὺν 

δορὲ καὶ χερὶ πράκτωρ Ὀϊπαοτί. 115. βασιλεῖς ϑομαοίζ (βασιλῆς 

Ὀἰπαοτῇ. 116 54ᾳ. ὁ μὲν αἰϑὸς, ὁ δ᾽ Καγϑβίθῃ. 119. πυρι- 

πάλτου ΜυθρΥ. 190. παμπρέπτοισιν ἕδραισι ϑομαθί. 12154. 

λαγίναν ἐρικύμονα κέρματε γένναν Ῥάιν, λαγέδαν ἐρέκυμονα φέρματι 

γέννας Βυΐοεγ, λαγινᾶν ἐρικύμονα φέρματα (φέρματα οχ ΤὌΙΗ. Τ6- 

[οτὶ Ηρτπι.) γεννᾶν αἰ ΒοινανΖ, λαγινὰν ἐρικύμονα φέρματα γένναν 

ΤῊΐΟΥΒΟ ἢ, λαγίνας ἐρικύματα φέρματα γέννας Ῥτίοη, λαγένας ἐρικύ- 

μονα φέρματα γέννας Ἠατίπηρ, λαγίνας ἐρικύμαδος ἕρματα γέννας 

Ῥαν]οκὶ, λαγίαν, ἐπὲ κυμάδε φέρματα. γένναν ὙΝ εἰ], λαγίναν, ἐρικύ- 

μονα φέρμα τε, γένναν Η1, ΑΙγθη5, λαγέναν, ἐρικύμονα φέρματι γέντα 

Κοοκ, ταχίναν, ἀριφέρμονα χύματε (οἸΐπι περὲ κυμάδα φέρματὴ γέν- 

νας ΜϑοΒπαΐ, λαγίναν ἐρεκύμονα φέρματι γέννας ΒΘΟΟΚΙΠΙΔΠΗΏ. 129. 

λοισϑέῳ δρόμῳ γε]᾿ν δρόμῳ Ῥτίοῃ, δυσϑόων δρόμων Υ ΕΥΥΆ]}. πόνων 

Κροκ, δρόσων 1,οΝΠ5ΚΙ. 195. (κάτα) χεδνὸς στρατόμαντις Ἐπῃ- 

6, χεδνὸς ὅτε στρατόμαντις ῬαΙΘΥ οἱ ἔδεν ΚΘηΠΘΑΥ. 125 54. 

ἰδὼν ἐν ὀχήμασι Μϑομπιαι, ἀδὼν ὑποβλέμμασι ἸΚΘΟΚ. 12δὅ5αα. 

δὼν ἐταμοὺς λαγοδαέτας ᾿Ατρεΐδας ἐδάη διὰ σήματα δισσοὺς πομπᾶς 

ἀρχούς Μοίζρογ. 126. λήμασι δισσοῖς Ααταΐαβ, λήμασι πιστοὺς 1.0- 

Β6ΟΚ, λήματα, δισσοὺς Ἠρθιτη., λέμμασι δισσοὺς ΟΟἨΗδαυρί, λήμασιν 

ἴσους Ὀϊπα., λήμασι λισσοὺς (γ6] λισσοῖς) ΥΙΘΒΘΙΘΥ, σήμασι δισσοὺς 

Π ἔ 

" 
Υ͂ 
- 
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ῬΙΘΙΓΠΘΓ. 19854. λαγοδαέτας ἀρχάς ῬΔ16. 199. πομπῆς τ᾽ 

ἀρχούς Μαβρτ., πομπούς τἀρχὰς (ἰ. 6. τοι ἀρχὰς) Βοί!θ, πομποὺς 

ἀρχὰς ΤὨΐΘΓΒΟΙ, πομπούς τ᾽ ἄγρας οἱϊπι Θοῃποίάονίη, πομπᾶς ἀρχοὺς 

Καγϑίθῃ, πομποὺς ἀρχᾶς Βδυοποηβίοίπ, πομποὺς σπερχνοὺς ΚΘ0Κ, 

πομποὺς ταρχᾶς ΗΤ, ΑΙγοη5, πομποὺς ἀλχᾶς Ἡ ΒΟΙΜΑΓΖ, ἴοτί. πομ- 

ποὺς τάγας γε] πομποὺς ἀρχούς. 19954. πομποῖς δ᾽ ἀρχοῖς οὕτως 

181. αἱρεῖ ἘΠ]ΠΊΒΙΘΥ, 

ἄγρει ΒοΡΡΚ. 13854. πάντα δ᾽ ἐπάρχων οἱ πρὸς δὲ τὰ ΜΆΘΗΙ. 

πάντα δὲ Τευκρῶν .. μυριοπληϑῇ Μαγρο]ουῖῃ. 184. πρόσϑεν 

χτήνεα Κοοκ. πρόσϑετα Ῥαιν,, πρὸς δὲ τὰ Η1, ΑἸγΘΠ8, πρός τε τὰ 

5616", πρόσδοτα Ἠατύπηρ, ᾽ντοσϑε τὰ Τοάΐ, νητὰ τὰ ῬΊΘΙ ΠΟΥ. 

πρόσϑετα δημιοπληϑέσι ΤΒΊΘΥΒΟΙ. δὴ μιοπληϑέα ΟἼΜΈΒΙΙοΡ, δημεομύρια 

Ῥυίθη, (δήμια τἄπλετα Μοίζροι). 1845. δημιοπληϑῇ ϑημῶνα 

λαπάξει ΜΕΥΚΟΙ. 136. οἷν Ὁ, αυοᾶ ἀοίοπαϊς ΤΠίΘΥΒΟΙ, οζων 

ΕΤῊ ϑομοθμθ. ἄσα Βυτπου, ἅμα ΟΟ Ηαδυρί, ἀρὰ ῬΙοϊίηογ. 196564. 

οἷον μὴ ϑεόϑεν χνεφάσῃ προτυπεῖσ᾽ ἄτα στόμιον .. στρατευϑέν οἸΪπὶ 

Ηδρτπι., οἷον μή τι πάϑος .. προτυχὸν στονόεν μέγ᾽ Ἀτρείδας" ἀἄνωϑ᾽ 

ἐπωπᾷ γὰρ κτξ. οἸἱπὶ ΜοίΖροΓ. 137. σχεδάσῃ 10 Βομπιαί, δα- 

μάσῃ Βαυομοηβίοίπ. προτυπὲς Ὁ, προτυπὸν ΟΟ Ηδυρί, προτυπὴς Καγ- 

βίθῃ, πρότυπον ΗΤ, ΑἸγοη5, πρότερον ΚΆΥΒΘΓ, πρὸ τυπὲν ῬΙΘΙΓΠΘΥ, 

προχγυϑὲν ΜΆΘΗΙΥ, προτυϑὲν Μοίζρογ. τόμιον Ἠατίπηρ. μέτα ΜΟΙΚΘΙ. 

198. (Τρωϊκοῖς ΒυΓΠΘΥ). 13854ᾳ. Τροίᾳ στομωϑέν ΟῊἩΘΙΒ6. 

139. στρατευϑέν Τυχῃ., ϑρανευϑέν Μαβρτ., χρατηϑέν Καγβίθῃ, στρα- 

γευϑέν οἸΐπι, ροβίοα σαϑρωϑέν ΜϑομπΙαΐ, ἀγερϑέν ΚΑΥ5ΘΥ, σαρω- 

ϑέν Κοοκ, χαρωϑέν οἸΐπι Υ. στρατωμένοις" τοῖς Υ6] στρατευϑέν' 

οἴκοι ΟΘῊἩκσυρί, στρατῷ ϑενεῖν" καὶ γὰρ Ἠαγίππρ, πάροιϑεν οἴχων 

γὰρ Ὑ͵οἾ], στρατῷ φανεῖσιν γὰρ ἨονΝογάθη. οἴκοι ἨυμθοΙ]αΐ, οἐκὸς 

οἰ Επροῦ, οἴω Οοηϊηρίοι, εἰκὸς ϑοιπογαΐ, ὀγκοῖ ΘΟ, οἴμῳ 

Ν ϑομπιαι, ὥσσον ανῖθ58. [πὸ 50Π0]10 {διὰν τῶν κυνῶν ϑίδη]οΥ, 

ζἕνεκαΣ τῶν χυνῶν ῬᾶΙΘΥ. 141. πτανοῖς ἐν οἸΐπὶ προσ. 144. 

στυγεῖς ΚοοΙ. 146. ὄσσων παρ᾽ εὐφρόνων καλὰ Διὸς κόρα 

Πἰπηά., τόσον περ εὔφρων (ἁπαλοῖς γ6] ρΡοἰ]8) φακάλοις ΒΙοιηΐ., ὅσον 

περ εὔφρων ἅ Καλὰ Ἠδτνΐαηρ, τόσσον περ εὔφρων Εὐαλακάτα (ο] 11 

φακάλοις γε] ἀλαοῖς) Μ΄ ϑομηραΐ, τόσον περ εὔφρων ᾿χαέργα 

Θοηνογάί. δὸς, ὅνπερ ἘδάοΥ, τόσον γὰρ ΤΊ ΙΘΥΒΟΙ. εὔφρων ᾿ἔχάτα 

Βαάδμαιη. βὐχλέα γϑὶ ἁ λοχία Βυγρθθ. τόσον γὰρ εὔφρων Δαλία 

ΕὙΪΖΒΟΠΘ. 14θ6544ᾳ. τοσόνδ᾽ ὑπερεύφρων “κάτα δρόσοισιν 

ἐπαλπνοῖς γιμάρων πάντων .. ὀβρικάλοισιν, ἀτερπῇ τούτων ἀντὲ 

Αεςοῖγία 9 εα, Δ εοκΙεῖη. Αρρεπῆϊχ. 10 
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ξύμβολα κραίνει, . . φάσματ᾽ Ἀτρείδαις Καγβίθῃ. 147. δρόσοι- 

σιν μαλερῶν τε λεόντων ὉΪϊπά. ἀέφϑοισι Ῥαιν,, ἀπτῆσι Ἠθδίμ. δρό- 

σοις ἀλέπτοις ΒΙοπιβο!α, δρόσοις ἀάπτοις ϑομαεί, δρόσοισι λεπτοῖς 

Ὑ͵ΟΙΙΔαον, δρόσοισι λεπταῖς γ6] Ροὐϊα5 δρόσοις ἀλήπτοις Τοαΐί, δρό- 

σοις ἀόπτοις ὝΊΟΙ, δρόσοισέ τ᾽ ἀλπνοῖς ΑἸιανΙρ, δρόσοισιν ἑλλοῖς 

Μϑομβπιαι, δρόσοις ἀδέρκτοις Κ6ο0Κ. μαλερῶν λειόντων ἨΗ1, ΑὮΓΘΠΒ. 

δρομάδων γε] δρομαλῶν ῬΓῸ μαλερῶν ὄντων Μ΄ ϑομπναί. 149. 

ὀβρικάλοις ἔπι τερπνά ργιι., ὀβριχάλοισιν, ἄτερπνά τε Ἠανίυηρ. 

τερπνὰ ἀο]οὺ ῬΑΙΘΥ. τερπνὰ ᾽κ ΒΆΠΙΘΓ, τερπνὰ δὲ ΒΙομηΐ. 149 54. 

(σε) τερπνὰ τούτοιν 61]. τερπνὰ ξύμβολα κράναι Ὠϊπά., τέρπν᾽, 

αἰτοῦμαι, ξύμβολα κράναι Ἠ1, ΑΒΓΘΗΒ, τερπνά γ᾽ ἀητῶν ξύμβολα χρᾶ- 

ναι ΚοΟΚ, τερπνὰ... χρᾶναι ἀο]οῦ Βοιμνογαί. τέρπν᾽ ἀνατεὶ 1, Βομπηϊαί. 

14954ᾳᾳ. ὀβρικάλοισι, τούτων δαιτὶ (γ61] δαῖτ᾽ εἰ) ξύμβολα τερπνὰ 

χράναι. Δεξιὰ . . φάσματα ϑούρων (ἀμπίοα τερπνὰ τούτων ἐπὶ ξύμ- 

βολα κρᾶναι. . φάσματα προῦπτον) ΟἸ πὶ Μϑομἷαι, ὀβρικάλοισιν. 

τερπνὰ δὲ τῶνδ᾽ ἔτε σύμβολα χράναι στρουϑῶν, δεξιὰ .. φάσματι 

{δεινῶν ΕὙΪΙΖΒΟΠΒ. 150. τούτων αἰτεῖ ἀοϊοὶ  ΟΒομμα, τῶνδ᾽ 

ἀέτεια ΜΆΘΗΙγ. ἐν αἰετῶν δαιτὲ ξύμβολα κρανϑῆν Μ βοΐ. ἄρτι 

ξύμβολα φαίνει Μαυβρτανία5. αὐτὴ Ἠθφδίμ, αἰεὶ Τιορταπᾶ, αἰτῶ 

ΘΟμαοίΖ, αἰνεῖν οἱπι Βοίμθ, αἴτεε ΒΙοηι., αἰνεῖ Τ1,ΔΟ δ, αἐνοὶ 

Ρυίθῃ, εἴϑε ϑομποίάονίη, ἀντὲ οἰ) Η], ΑὮΓΘΗΒ, αὐχεῖ ῬΙΘΙΠΘΥ, 

αἴνει ΟἸΠΡοτῖ. κρῖναι ἨδτΙᾶπη. ὙοΥβαμι ἀο]οὶ ΑἹλια]ρ. τούτων μ᾽ 

αἰτεῖ ξύμβολα φῆναι 5ομο! βία 1ορῖ586 νυἱάθίαν Ῥδίθῖο. 150 54. 

στρουϑῶν αἰτεῖ ξύμβολα κρῖναι, . . φάσματα ὕμῇρ. 15154ᾳ. Ροϑβί 

167 ἰγδηβροηὶϊ πα. 152. δεξιὰ μὲν στρουϑῶν, κατάμομφα δὲ 

φάσματα ΟΟΉἩδυρί. (δ᾽ ἐδέσματε σκύμνων ΜδΘΠ]Υ). δ᾽ ἀφάσματα 

τυτϑῶν Μϑομηιίάι. ϑύματα ῬΙοἰΐπον. φάσματι {τῷ στρουϑῶν Ἠοτ- 

τηᾶπη, φάσματα {τὰν στρουϑῶν α ΟὟ ϑομηοίάογ. φάσμα στρουϑῶν 

ΤΟ μπιδμη. δεξιὰ μὲν, στρουϑῶν, κατάμομφα δὲ, φάσματα Βοΐβο. 

φάσματ᾽ ἀητῶν ἘΎΔΩΣ, φάσματ᾽ ἠτρείδαιν ϑοΠοθιμᾶπῃ, φάσματα 

φαΐένων Ὀϊπᾶ., φ. οἰωνῶν Ἀδαοβθηβίθ]ῃ, φάσματ' ἐπέμφϑη 1 ΚΔΥΒΘΓ, 

φάσματα τῶν λαγοδαιτῶν οἸΐπι ἘΏροΥ, φάσματα φανῶν ἨοἰϑΟΘ (ἢ, 

φάσματ᾽ ἀϑυμῶν εἰ], φάσματα χρένων ϑοιινογαί, φάσματ᾽ ἔκρανε 

ΑἸμιᾶνὶρ, φάσματ᾽- ἐγὼ δ᾽ οὖν Κοπηοάγ, φάσματε νοσσῶν Κροκ, 

φάσματ᾽ ἀνάκτων ϑίοτοιι, ἴογτί. φάσματι δαιτός. 156954. φάσματ᾽ 

ἀπωϑῶν ἰήιον καλέω ῬΆ]6. 158. δὴ δ) καλέω παιάν ΟΟ Ηδυρί, ἐὴ 

δὲ Παιᾶν᾽ ἑήϊον καλῶ ἘΥϊύΖΒοΠ6, Ἰήιξ Δάλιε Παιάν ϑομπογαί, 7ήεον 

δὲ χαλῶ (ἀοϊοῖο Παιᾶνα) ῬΑΙΘΥ. δ᾽ ἐπανακαλῶ Παιᾶν᾽, ἔ Ὁϊπηά. δὴ 
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ΗΙ,Αἤγθηβ, δ᾽ αὖ εἰ. δὲ καλῶ ΒύγποΥ, δ᾽ ἐχκαλέω Κροκ, δ᾽ 

ἀγκαλέω ΟἸΙθοτί. Τῃ 56Π0110 ὡς μάντιν Βοίϊο. 165854αᾳ. Π]αιᾶνα, 

ῥιπὰς μὴ . . χρονίας τ᾽ κτέ. Μ ϑομμαί. 154. ἀντιπάλους ΜΔΘΗΪΥ, 

ἀντιτύπους ῬΊΘΙ ΠΟΥ. 165. γρονίας ἀο]οὶ Ἠδτίαηρ. ἐχενῆδας 

ΒΟΓΠΘΥ. 156. ἀπλοίας ἀοϊοὶ Κοοκ. τεύξῃ ἀπλοίας ἘπροΓ. τεύξῃ 

ροβὺ συμφυτόρων ὀλεσήνορα 160 ἰγϑηθροῃῖξ Ηδγίαησ. 157. σπερ- 

χομένα τϑρυαίαν!ῦ ΗθΙτη. 159. (ἀλάστοραδ νεικέων ΒΟΒΒΌΔΟΒ. 

15954. τέκτονι σύμφυλον, οὐ δεισήνορε δοϊιποίζ. 100. (συμφύτων 

Αὐταΐ5). συμφύλων ὀλεσήνορα ΟἸΐπη., Ροδίθδ σύμφυτον, οὐ λυσή- 

νορα ἨΤΑἸγοπβ, σύμφυτον ἠδ᾽ ὀλεσήνορα οἰΐπι Επρογ. σύμφυτον 

(αϊἰνῶν» Ὀϊπά., σύμφυτον (ἄταις) ἘυϊίΖβοιθ, σύμφυτον (οἴχοις 

ΑΙλιάπίσ. δεισήνορα ζμῆτινΣ 1ΔΟΒπιΔ ΠΗ, δεισήνορα ζφωτόςΣ Ηργ- 

πᾶηῃ, δεισήνορα ζχρᾶνα!ς ϑομοθπιδηῃ, δεισήνορα (ἰών ϑομπογαί, 

δεισήνορα {δαῖσαι) ΚεοΚ. πεισήνορα Αυτγαΐι5, δεισάνορα ἘΉΡΘΓ, 

φεισήνορα ΝΥ ΕἸ]. 100544. (νεικέων τέκτονι σύμφυτος οὐ δεισα- 

νόριος μέμνει φοβερὰ παλίνορτος ΜοίΖροΙ). 161. γὰρ {ἅν 1Δ0}}- 

πᾶπη. παλίνορσον ϑομιθίζ, παλίνοργος ΗΙ, ΑἸγθη5, παλινόρσοις 

ΒΟΒ  οσαί. 165. ἀπέκλαξεν ΒοίΠθ. 160754ᾳ. βασιλείοις τοῖσδ᾽ 

ὁμοφώνων ἍΝ ΊΘΒΘΙ6Γ. 170 544. ποηιϊο μον 5 ἰγῖθαϊ ΚΘοΚ, ὑ]θὰ8 

ογαϊηῖθα5. ΟμοΥὶ δἰ θυ πδη 5 ΜοίΖρΘΥ. 171. ἦ τ' ἐχείνῳ φέλον 

ΜοίΖρου. 172. προσεννέπων Μυθργ. 178. ἔχων ϑομπηοῖάθ- 

πίη. ἔχει τις εἰκάσαι ϑομαθίζ. 173 54ᾳ. οὐκ ἔχω τιν᾽ εἰκάσαι 

ες Ζηνέ, τόδ᾽ εἴ γε μάταν ΜΑΘΙΥ, οὐχ ἔχων, προσεικάσαε .. 

ἐπισταϑμώμενος, πλὴν Διός, εἰ τόδ᾽ ἐμᾶς ῬΙοΙ ΠΟΥ. οὐκ ἔγω τιν᾽ 

εἰκάσαι .. πλὴν Διὸς οὔτε μαϑὼν, πότε φροντίδος ἄχϑος χρὴ ᾿᾽κβα- 

λεῖν ΜοίΖραγ. 174. πάντ᾽ ἔπη σταϑμώμενος ὙΕΥΤΔΙ]. 175. 

(πλὴν 4 εἰ τὸ δειμάτων οἷ 188 Ζῆνά τις δὲ Βαγρ65), πλὴν Διὸς 

ἄλλο μάταν ὅτε φροντίδος ΚθΟΚ. Διὸς, οἷ τὸ Καγβίθῃ. Διός, εἰς 

τὸν ἐμᾶς Βοοϊππδηη. εὲ τό γε μάτας Αὐγαῖαβ, εἰ τόδ᾽ ἐμᾶς Μυβρτ. 

εἰ τόδε μὰν Ἠριυδάθ, εἰ τόδ᾽ ἄγαν Ηογνοσάθη. ματᾶν ΒΙοπῆοΙά, 

ματᾷν ϑοϊἀοηδίοκου. Π| 50Π0110 τὸ τῆς ματαιότητος ζἄχϑος νοὶ 

βάρος) ῬΑΙΘΥ. 177. χρὴ δικεῖν ὝΟΥΤΔΙΙ. 178. οἷδ᾽ ὅστις 

Ῥααν, εὖδ᾽ ὅστις Μυϑβρτ., εὖτ᾽ ὅστις ΤηΔΥΡῸ Μι., οὔϑ᾽ ὅστις Ῥτίδῃ, 

οὔϑ'᾽ ὃς τοῖς Ῥαϊογ, ὅστις μὲν ΚΘΗΠΘΑΥ. 180. οὐδὲν ἂν λέξαι 

Θομαοίζ, οὐδὲν ἂν δεέξαι ΒΙοιΕΙά, οὐδὲν ἂν λέξαι πρὶν ὄν Βοί!θ, 

οὐδαμοῦ λέξαι πρὶν ὄν ΟΟἩαυρΐ, οὐδὲν ἄξεται Οοπίηρίοπ, οὐδὲν ἔτι 

λέξαι ΚΙαῦβοη, οὔτε λέξεται ΜΔΙΟΚΘΟ οἴ]. οὐδὲν ἀρκέσαι Ο ΜΌ]ΠΟΥ, 

οὐκ ἀλέξεται Ῥτίοῃ, οὐδ᾽ ἔδοξεν ἂν Καγδίθῃ, οὐδὲν ἂν φράσαι 

10: 
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Ηδαβᾶο, νῦν ἀλεξήσει Τθομα]άβϑοη, νῦν λελέξεται γ6] νῦν ἂν ἀρκέσαι 

γοὶ νῦν μὲν ἀρκέσει Ῥαϊογ, οὐδὲ κλήξεται ΜοίΖβοΓ. οὐδὲ λέξεταΐξ 

τις ὧν ϑομβοοιιδπη, οὐδ᾽ ἀέξεται πεσών Τοαΐ. λέξαι τρέμων Μυϑργ. 

οὐδὲν ἂν λέξαι πέλειν Ἠατίαηρ, οὐδὲν ἀσχαλᾷ πέτνων ΚΘ0Κ, οὐδέν᾽ ἂν 

δίκοι (γ6] δέξαι) τριῶν ὙΕΥΓΆ]1, οὐδ᾽ ἐλέγξε ται πρὶν ὧν Μαγροϊϊουΐῃ. 

ἐχπεσών φῬτο πρὶν ὧν τοαυϊγι Κοημραν. 181. ὕς τ σα ΗΠαυρί. 

ὑπειρέφυ ῬΙοἰϊποτ. 184. ἐπινικέα Βοοκιίδηη. 188. αὔξεται ῬΙ]οἰῖ- 

πο... φρενῶν τορᾶν Καγβίοπ, φρενῶν τοπάν ὙΕΥΓ]]. 187. τῷ πάϑει 

μάϑαν Οδηίοτ, τῷ παϑεῖν μαϑεῖν ΑὙπδΙά 8. τὸν πάϑη μάϑος ϑοιαοίζ, 

τὸν πάϑη μάϑῃ ΒΟΥ. 18754. τῷ »πάϑει μάϑοςε ϑεῖναι 

Μ΄ ϑομμαΙ. 188. ἔγον ϑίδηϊου. 188544ᾳ. ἔχειν ὕμνοις ἀν- 

τιαζέτω κέαρ" μνησιπήμων πόνος καέ τιν᾽ ἄχοντ᾽ ἔβησε σωφρονεῖν 

ΜοίΖζρου. 189. ἕσταχεν δ᾽ ὕπνῳ Ἠατίαηρ, ϑάσσει δ᾽ ἔν ὃ 

ὕπνῳ Καγϑίοῃ, πτάξει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ προχάρδιος ῬΊΘΙΓΠΘΓ, ἀντάδει 

.] 

» 

δ᾽ ὕπνῳ Κροκ, στηρίζει δ᾽ ἄπνους οἸ᾿πὶ Ὑ., ζεῖ δ᾽ ἐνστὰς ὕπνῳ 

Μ Βομη αι, στέζει δ᾽ ἔν σφ᾽ (ν6] ροϊϊυ5 ἔνϑ᾽) ὕπνῳ ΟἘΕΪΌΌοοΚ. ἀνδ᾽ 

ὕπνου Ἐπιροτία5, χάν ὕπνῳ ΕπροΥ. προχαρδίοις ΒΘΟΚΠΊΔΠΗ. 191. 

κεὶ Βϑοκπιᾶηπ. χαὶ γὰρ ἄκοντος ἦλϑ᾽ ἔσω φρόνιν ΜϑοΙμηϊαί. 

192. δαιμόνων δ᾽ ἐπούρισεν ΚΘοἰ,, δαιμόνων δ᾽ ἔτ᾽ οὐκ ἄρος ΜΟΙ, 

δαιμόνων δ᾽ ἔφυ χάρις ΜδΘΙΪγ. (δήπου Βοίμο). βέαιος Τάγη.; βε- 

βαίως Ἰιορταπᾶ, βέαια ϑομαοίζ, βιαέα Ἠαγίπηρ;, βιαιοῖ οἰϊπη ῬΑΙΘΥ, 

τάδ᾽ ἐστὶ Κοπποᾶγ, βιατῶν Μοίΐοτί. 1995. βιαίῳ... ἡμένῳ 

ΒΙοπιῖ. (βέβαιος ἕλμα Κατϑίοη). 195. ἀχαϊκῶν ΤΟΣΠΘΡαΒ. γαιϊκῶν 

ΘΧΡΟΙΙ, ΒΌΡΡΙΘπ5 γαμαὲ βλέπεν, οι, 16Π|, ΒΌΡΡΙΘΠ5 ἐχαρτέρει, 

6 ]]. 1960. οὐ τίεν Καγβίθῃ, οὐ τένεε υ8ὶ οὐ τινε ΒΘΟΚιΔΠΗ. οὔ 

τινα φέγεν γ6] οὔ τιν᾽ ἔφεγεν ΒΙοπιῖ., οὔ τινα φέγει Ὁ Ηδυρί, οὗ 

φέγειν ἔχων Μεοίζρον, οὐκ ἔτλα φέγειν ΜδΘ]γ. ϑομοϊίαπι δὰ “Ιχαξ 

χων (οὰπὶ 5ρ  γἰϊα ἈΒΡΘΙΟ) τοίου ῬδΙΘΥ. 1965ᾳ. οὔτινα φέγεν 

προσπαίοις ΗΒεοκΚ. 197. στόχοισι ΟἈΙΌΌΘΟΚ. συμπνέοντ᾽ ΟΟἨΗδυρί, 

συμπεσών Ἠατίαηρ. ἔμπαιον .. συμπνέοντ᾽ ΜοίΖροΥ. 199. ἀχα:- 

κὸς ΥἹοί. 

200. πόρον αγϑίθῃ. παλιρροέΐβδοις ἘΎΔΗΖ (παλῳρροέζοις τηϑ}]οὅ 

ΗΙ, Αἢγθῃ58), παλιρροέοις ϑοΠοριηδηῃ. 9204. βορεῶν ἄλαι ΚΚαι- 

βίθῃ, ῥοῶν σάλᾳ ΚΘΟΚ. 9045Ξ44ᾳ. στρόβων (ἄλαι τε γε}}) ἄλαισι 

ναΐων πεισμάτων . . παλιμμήκῃ δρόμον ΜϑοΟΒΙΙαΙ. 2006. πολυ- 

μήκη (ϑαρογβου. παλιμ) ἴ. πόρον 66εἰ. τιϑεῖσαι ᾽πὶ ϑίοτο!. Φθθδ8α. 

πολυμήκη χρόνου. . τρέβον ἸΚαγβίθῃ. 907. τριβᾷ ΒΙοπιΐ., τριβαῖ- 

σιν ὝὟΥ ΕἸ]. 208. Ἄργεος ϑομαοίζ, Ἄργους Ηθγπι., ἄργέων Τὐπάδυ, 
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᾿Δργεΐων ἘτδηΖ, ἀνέρων Η διδάίη ον. Ἄρειον ἄνϑος ΜϑοΒπιαΐ. 

ἔπειτα καὶ ΒΙοιηΐ. 909. ἄλλο {τὼ ϑομαοίζ. 215. ἄναξ ὃ 

πρέσβυς τάδ᾽ Καιϑίθῃῆ. 218. δαίξω α ΟὟ Βομποίαεγ. 219 5α. 

ῥεέϑροις παρϑενοσφάγοισιν πατὴρ μιαίνων χέρας ΕὙΪΖΒΟΙΘ. 9220. 

πέλας πατρῴους χέρας ῥεέϑροις (ἀο]οῖο βωμοῦ) Ηρτπι., χέρας πα- 

τρῴους πέλας βωμοῦ ῥεέϑροις ἘΎδΠΖ, ϑυτὴρ πατρῴους χέρας ῥεέ- 

ϑροις Ἠοἰπηδορίῃ. πόροις πατρῴους ἘΏΡΘΓ. πατρὸς χέρας ΚοπηΘαγΥ. 

πρὸ βωμοῦ Τλπᾶαι, ἄγχε βωμοῦ ΜϑοΒπαΐ. 221. τί τῶνδ᾽ 

ἄτερ Μ ϑοΒπαΥ, 999. μῶν λιπόναυς Μ ϑομπιαϊ. πῶς; λιπόναυς 

νέωμα: Κοοῖκ. λιπόναυς (δὲν ϑοϊμποῦ, φιλόπαις αγδίθῃ. 2922 56. 

ἀλλὰ τί; λειπόναυς μὴ ξυμμαχέας ἁμάρτω ΜροίζβεΓ. 229. ξυμ- 

μαχίας ϑ᾽ ἁμαρτών (ἁμάρτω Βδαομοηβίθὶ ἢ) Οἱ ἵπὶ ΕἸΉΡΘΓ. 994. 

δ᾽ αὖ ϑυσίας Μαγίη. φΩὅ. αὐδᾷ (το ὀργᾷ) ἃ (εὑ Ηθτπι.), αὐ- 

τοὺς Βαυΐίογ, ὁρμᾷ οἰίπι ΒΙοπιΐ,, ἀρχᾷ οἸΐπη ΗΘΥΊΗ.; Ἄργει ἘΥΪΖΒΟΠΘ. 

ΤΙ βοιο ο ϑεοπροπίῳ γὰρ ϑίδη!ΟΥ. 29554ᾳ. ἀρχὰς περιόργως 

ἐπιϑυμεῖν ϑομιοίΣ, ὀργαῖς περιόργοις ἐπιϑυμεῖν οἸΐπι Βοί!θ, ὀργᾷ 

περιόργῳ σφ᾽ ἐπιϑυμεῖν ΒΔΙΛΌΘΙΒΟΓ, ὀργᾶν περιόργως Παναχαιοὺς 

αἰἰαυδπᾶο Ηδθγπι., ἀλχκτήριον ὀργᾶς ἐπιϑυμεῖν Ἠατίυηρ, ὀργᾷ περίορ- 

γῶς ἐπικύρειν Ἠ1, ΑὮΓΘΠΒ, ὀργᾶν περιοργῶς (ἐπικούρους ΔΥΒΕΤ, 

ὀργᾶν περιοργῶς ἐπιϑύειν οἷ], ἀλκτήριον ὀργᾶς, ἐπιϑυμεῖν 58ΠΕ 

ΒΟΒΠΏΪαΙ. φο 5544. ὀργᾷ περιόργως ἐπιϑυμεῖ ἤρτεμες (ἰ. 6. Ἄρτε- 

μις) Υ61 ὀργᾷ περιόργως τ᾿ ἐπιϑυμεῖ ϑέμις ῬΘδΓΒΟΙ, ὀργᾷν πε- 

ριόργως τ᾽ ἐπιϑυμεῖν ϑέμις Οαϑαυθοπαβ, ἁγνὰ περιόργως ἐπιϑυμεῖ 

ἤρτεμίς Ατμδιᾶυβ. ὀργᾷ περιόργως ἐπιϑυμεῖν θέμις οὐ παρείη 

ΟΝά]ον, ὀδμᾶς περιοργῶς ἐπιϑυμεῖ ϑεός. εὖ χαρείη Καγβίοῃ, ὀργᾶν 

περιόργως ζἐπαρωγοὺς νοὶ] ἐπικούρους) ϑέμις" εὖ ῥυεέη ΝΜ Βομιηαϊξ, 

ὀργᾷ: περιόργως δέ γ᾽ ἀπαυδᾷ θέμις" εὖ γὰρ εἴη ΚοΟΚ. 220. 

περιέργως Ῥαυν,. περιοργῶς ἐπιϑυμεῖν φἸοπδοπιδ υἱοί Αὐγδΐο. ἀπο- 

ϑυμεῖν Τιορτᾶπά. 997. ϑέμις; οὐκ ἂν εἴη ἈΒΠοάθ. ϑεμιτοῦ πα- 

ρείη εἰ]. εὖ δ᾽ ἄρ᾽ εἴη ΑΥὐπα]άᾳ8, εὖ γ᾽ ἂν εἴη ϑομαοίΖ, εὖ γ᾽ ἄρ᾽ 

εἴῃ Ματίίῃ, εἰ δ᾽ ἄρ᾽, εἷεν ϑοΠοθμΊΠΙ, εἰ γὰρ εἴη Τοάϊΐ, εὖ κυροίη 

ΕΏρΟΙ, οὐ γὰρ εἴη γ6] εἶλαρ εἴ) νοὶ οὐ γὰρ εἶλαρ γε] εὖ ῥυείη 

ΜΟΙ Ϊαΐ. 999. δυσσεβοῦς αγδίθῃ. 9390. ϑ᾽ ὅϑεν Τύχη. 

τόϑ᾽ ἕν ϑοθοθη6. 931. παντότολμον βροτῶν 50}:0]. 16 61556 νἱά6- 

τὰ Ῥαϊοῖο. μὲν ἔγνω Αὐπαϊάπβ, ἐπέγνω Μ ΒΟΒμΪαί. 29156. 

(μὲν ἔγνων βροτοῖς Ἠθ81}). 938. παρακοπὰ τάλαινα οἱ 248 πε- 

ριπετὴ πέπλοισι ἨοἰμπηΒοΕί}. 936. ἀοωγὸν Ταγη., ἀρωγὰ ϑίδῃ!θν. 

938. λιτὰς διαὶ οἸΐπι) . δὲ χεκχλῃκότες ΜΙ οΙ!. ἴῃ Β0Βο] ο ζωὴν 
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αὐτήν ΑΡΥΘΒΟΙ. 23854. λιταὲ δὲ καὶ κληδόνες πατρῷοι παρ᾽ οὐ- 

δέν" αἰῶνα Το Π5ΚΙ. 9239, αἰῶνά τε γοβϑείιβ, αἴαγμα Καγβίθῃ, 

αἰδῶ τε ΒοοκΚπιδπη. παρϑένιόν τ᾽ Ῥοάγβοηῃ, παρϑένειόν τ᾽ ἘἸἸΠΙΒΙΘΥ. 

943. (παντὶ σϑένε: ϑομαοίΖ, πανϑυμαδὸν Ἡ Υο85). 2944 προνω- 

πεῖς Καγβίθῃ. 2460. φύλακας ϑομαείζ, (φύλαξιν Βυ.}16γ), φυλαχᾷ 

ΒΙοιηδβο]ά. 248. βίᾳ χαλινῶν τ’ ἄναυδος μὲν ἦν Ῥα})]6, βίᾳ χαλε- 

νῶν δ᾽ ἄναυδος μένει Βαυομοηβίοῖη. χαλινοῦν Αὐγαΐαϑ8. 24856. 

χαλινῶν δ᾽ οἱ βαφὰς ἐς ἢ. 949. βαφᾶς .. ῥεούσας Κεοοκ. δὴ 

᾿ς πέδον 6 ΟὟ ϑομποίάον. γέουσ᾽, ὧδ᾽ δφτπι., χέουσ᾽ ἅδ᾽ Κοπηθαν. 

260. βαλοῦσ᾽ ἕκαστον Καγβίοῃ, βάλ ὧν ἕκαστον ΗΠ, ΑἸΓΕΠΒ. 

Φδ2. φιλοίκῳ ΜϑομηϊαΙ. 9568. πρέπουσά γ᾽ ῬαυνΝ. πρέπουσ᾽ 

ὡς ΒΌΓΠΟΥ, πρέπουσ᾽ ἅϑ᾽ ὡς οὶ], πρέπουσα χ᾽ ὡς Ἠρυβάθ. ὥσ- 

περ ἐν ϑοο]οθ]4. ὡς ἐν σφαγαῖς ϑομοθιηᾶπη. ὡς ἐν γραφαῖς 46- 

Ιοὲ ΟΥπιαπη, ἐν γραφαῖς οχρυπρὶς Ναβί. παρεννέπειν Καγδίρθῃ. 

954. ϑέλουσ᾽ ὕπως ϑίδῃϊογ, ϑέλουσ᾽ ὅπᾳ ΔΙΙΟΠΥΤΙΗΙΒ. 9566. ἔμι- 

χϑεν Ἠδοτπι., ἅμ᾽ ἦλϑον Τλπᾶδα, ἔβλεψεν Ἡ 1, ΑἸ ΓΘΗΒ, ἐπῆλϑεν ΥΊο56- 

16", ἐμέλπεϑ᾽ γε] ἐμέλφαϑ᾽ Καγβίοῃ, ἔϑελξεν ΑἸλιάνρ, ἔτερφε 

εὲ ἀταύρωπος Μείΐποκο. ἽἭ:δᾳ οἸΐπι Ηδτπι., αὐδάν ἘῪαΠΖ, αὑτᾷ 

ΥΥ 656 16 Γ. 957. τριτόσπονδος Βοοκιᾶπη. εὐπότμαν ἨΘΓΠΊ.; 

εὔποτμόν τ᾽ Ἐ]ΠΊ5]6Υ, εὐπότμων Βοί!ο. εὔποτμον ἀο]ον! Η], ΑἸ ΓΘΗΒ5. 

9575. πριτόσπονδον εὐστομεῖν αἰῶνα φίλως ἑἕτοίμα Μϑομπιάί. 

258. ἀγῶνα Ῥαυν, ἡϊδωνα ΗΙ, ΑἸ γΘΠ5. 259. οἷδά γ᾽ ϑομαρίζ. 

261. δίκᾳ ἘΠΠΙ516Υ. λαϑοῦσιν (οἸἐπι δίκαν δὲ τοῖς μὲν πατοῦσιν) 

ΑἸ Μαιῖδθ. 2692 544. ἐπιρρέπει τὸ μέλλον. τὸ προκλύειν δ᾽ ἤ)υ- 

σιν προχαιρέτω Ηργπι., ἐπιρρέπει τὸ μέλλον" τὸ δὲ προκλύειν, ἣ λύ- 

σις, προχαιρέτω Βοίϊιο, ἐπιρρέπει τὸ μέλλον: (ὃ δ᾽ ἐ ἐν οἱ δὸο- 

κῶν) προχαιρέτω ὍΠΟΥ. 92608954ᾳ. τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ γέ- 

νοιτ᾽ ἂν ἣ λύσις κτξ. Ῥοάγβομ, τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ οὐ γένοιτ᾽ ἂν λύ- 

σις, προχαιρέτω ἘΠ]ΠΙΒΙΘΥ, τὸ μέλλον: τὸ δὲ προχκλύειν προστένειν 

ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν κλύοις, προχαιρέτω 1,ΔΟμπΔπη, τὸ μέλλον, ἐπεὶ γέ- 

νοιτ᾽ ἂν λύσις, προχαιρέτω Βοϊδϑοπαάο, τὸ μέλλον δὲ προκλύειν γε] 

τὸ δὲ προκλύειν τὸ μέλλον κτξ. ῬΟΡτΘΘ, τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ γένοιτ᾽ 
Ἂ Μῇᾳ).»ἭἉ ’ ἥ » 7 

ἂν ἤλυσις, προχαιρέτω ϑο.ο]6 614, τὸ προκλύειν δ᾽, ἢ λύσις, προχαι- 

ρέτω Ἰὐπᾶδαι, τὸ μέλλον δ᾽, ὅπᾳ γένοιτ᾽ ἂν, κλύειν προχαιρέτω 
ι ᾿ "" Ὁ “γ᾿ Σ ΄, ΄ὕ . - ᾿ 

ΕγδηΖ, τὸ μέλλον δὲ προκλύειν, ἢ γένοιτο, χαιρέτω οἸϊπὶ ΕΡΘΥ, τὸ 
᾽ " ᾽ σ », » »" ᾿ Γ »" 5 

μέλλον δ᾽ ὕπα γένοιτ᾽ ἂν κλύειν πρὸ χαιρέτω Καγβῖοῃ, τὸ μέλλον 
Ὁ.» “γι δνω. «οὐ “»εἰ - " υἵω» . λ 2.2 ᾿ 
δὲ προκλύειν πρὶν γένοιτο χαιρέτω Ἠαγίπηρ, τὸ μέλλον" τὸ προ- 

4 κ ’ ’ - γ,"»"» φ, 46 “-ΣἼ"ννἡ 

κλύειν πρὶν γένοιτο χαιρέτω ἨβθΙΠΒΟΘΙΠ, τὸ μέλλον" τὸ δ᾽ ἂν κλύοις" 
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προκλύειν προχαιρέτω ΜΟΥ], τὸ μέλλον δὲ πρὶν γενέσϑαι χλύειν προ- 

χαιρέτω Ἡ Βοοκ. τὸ προκλύειν προχαιρέτω (Θο οΥἹ8 ἀ6]ε[18) Ναβί. 

92θ68544ᾳ. ὅ μέλλων δ᾽ ἐπεὲ γένηται κλέος, προχαιρέτω" ἴσον δὲ τὸν 

προστένειν ΜΔΥΒΟἸΪΟΌ 264. ἀνηλύοις ΑἸά., ἂν ἡ λύσις ΤαΓΗ., ἂν 

ἤλυσις Αυγαΐαϑ; ἡ ̓ λυξις Αγπδϊάυβ, ἂν ἔκλυσις ΟΟἨἩκσυρΡί, ἄν, εἰ 

κλύοις απ Ρ 061. 266. σύναρϑρον ἀὺῦταῖς ἔπ, ξύναρϑρον (μάταις 

γ6}) ἄταις ϑομαορίζ, σύνωρον ἄταις ΗΙ, ΑἸ γθηβ, σύνϑροον ἀυταῖς 

ΘαΟὟ ϑομποίάον, σὺν ὄρϑρου αὐγαῖς Ηατγίαπρ, συναυγὲς ὄρϑρῳ 

Καιβίοπ, μάταις σύνωρον ΚροΚ, ϑροοῦν τ᾽ Υγ8] συνόν ἡ ἀυταῖς 

ΝΔΘΗΪγ, σύνωρον αὐδαῖς Βοοκηιᾶπη, σύνορτον αὐδαῖς Ηουδάθ. αὐτῷ 

ΕἸΠΊΒΙΘΥ. οΘ7. τελοῖτο ΒυτσοβΒ. εὖ πρᾶξις ΤιοΌΘο, ἔχπραξις 

Μοίποκα, εὖ βάξις Μοίζρον, ἅ πρᾶξις ΟῊΗΘΠηΒ6. 926754. τού- 

τοισιν ὡς ᾿Απίας ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστα γαίας (γοοᾶθα}0 εὔπραξις 46- 

Ιοῖο) Η1, ΔΠΓΘΗ8. εὐπραξίαις ϑύειν (φοβίοα μέλεν) τόδ᾽ ΜΟΙ], εὐ- 

πραξίαις μέλειν τόδ᾽ ΜΆΘΗΙ. 968. εὔπιστον ϑοποοιδηη, ἀρχη- 

γὸν Μοΐποῖκο, ἄρχιστον Ὀιπάοτίῇ, (ἀγχίϑεον Ἠογθγάθη). ᾿ 914. 

νεαγγέλοισιν αγβίθῃ. Φ1ὅ. λέγοις ἂν ΚαΥΒίθῃ. οὐ δὲ ΤῊΊΘΥΒΟΙ. 

(οὐδὲ σιγῶσα φϑονοῖς ἘΔΥΒίΘ}). 77. γενοιε ἂν ϑομαοῦ. 

980. ἴῃ 560 119 μή πως ῬΑΙΘΥ, ἴοτῇ. μή που. 982. χαρᾷ ἐὰ 

ἐχκαλούμενον Κατϑῖοπ. δάκρυ᾽ 18. γοββίυϑ. ΐ 984. τὸ δ᾽ ἘΡ Δυ- 

ταῖαβ, τὲ γὰρ ΑὈγΘ50. τέ γὰρ τὸ πιστόν; ἔστι ῬτΊθῃ, τέ γάρ, τ 

πιστόν ἨΙ, ΑΙτοπ5. 9286. εὐπιϑὴς ΟΠ ΒΙοπιῇ. λέγεις ϑίδη!ογ. 9287. 

λάκοιμι ΚαγΒίθῃ. ο88. ἐπίαινεν ΟΟαἨἩαυρί, ᾿ἐπόκλεν ΗΠ ΑΒΓΘΙΒ. 

εὔπτερος Ταῦῃ. τίς ὄρνις ἄπτερος; ΚροοκΚ. ἀ τερος φάσις ΟἹ ΠῚ 

ΕἸΘΘΥ. 990. πόσου Καγβίοῃ. χρόνου δὲ ποίου ὙΕΪΙ. 9292. 

ἀγγέλλων ϑίδΔὨΪΟΥ, ἀγγελῶν ΑὈΓΘ50,.. τές εἰς τό ἐξέκοιτ ᾿ς τάχους 

ΝΑΌΘΥ. 994. δὲ φρυκτῷ ΗΤ, ΑΠΓΘΠΒ. ὑπαγγάρου πυρός ΒοίΠι. 

φ955.. λέπας 1 (εὐϑὺς» προσαιϑρίζουσα πόμπιμον φλόγα (Υἱάθ 

αα γ. 318). “ήμνου μέγαν δὲ ΗΙ, ΑΠΓΘΠ85. 9296. “Πήμνου, προσ- 

αιϑρέζουσα πόμπιμον φλόγα, πεύκης" μέγαν δὲ Ἡοἰπιδοθῖ (ΒΟ ΠΟ 1 1η 

μεγίστη πεύκη ἃ Υ. 299 αα 296 ΤοίθΓΘ 8). Αὐΐο 2398 ὅμοβ ΟΡΒΌΒ 

ἄσσουσα δ᾽ ἐξέλαμψεν ἀστραπῆς δέκην πεύκῃ προσαιϑρίξζουσα πὸμ- 

πιμον φλόγα (Υἱάο δὰ ν. 519) οχοί 556 ρυίΐαϊ ὙΥ̓6]]. ἱ 298. ὑπερ- 

τελεῖ ΒΙοιηῆοια, ὑπερτενής ΑΝ ΕἸ]. φωτίσαι Μυϑδτ. ὡστ ἔν ΤῊΝν 

Βυῖον, ὡς ἐνώτισεν ἸΚΥΒΙΘΗ. 999. ἰσχὺν ἸΊΔΓΡ. ΑΞΚΟΥ͂Ι, ἰχϑῦς 

ΗΙ, ΑἸτθῦβ, ἔσχει ΤΉ ΪΘΥΒΟΒ, πεύχη ΕρΟΥ. ἰσχὺν . . προήνυσεν 

ΟἝμηΡ 611. παρεῖτ᾽ οὐ λαμπάδος  Θ5616Υ. πρὸς ἐχοοχὴν ῬΘΑΥΒ0Η, 
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προσήνυσεν ἘΠΠΒ]ΘΥ, προηλάϑῃ ϑομορθιηδηῃ, προσήλατο ΜΆΘΗΪγ. Ι͂ῃ 

500] 10 μεγέστη δᾷ ὑπερτελής 298 τοΐογέ ῬδΙΘΥ. 2995. πρὸς 
ἐχδοχήν, πεύχης ϑομαθοίζ. 29956α4ᾳ. τὸ γρυσοφεγγὲς ὥς τις 
ἥλιος φάος 1 ἰσχὺς .. ἡδονὴν 1] ἄφαρ παρηγγάρευσε Μροίποῖκο. Ῥοβϑί 

299 ᾿δουηδηὴ βίδίαϊ Ῥα]θυ. 

900 ἐπέτετο οἸΪπὶ Υ 611, ὡρμᾶτο γ6] ἔϑρωσχε (πεύχῃ οΧ ἰηΐθΓ- 
ΡΓοίδίοηθ σϑρϑίθηβ8) 1, ΒΟ πη αΐ, ἐπέσυτο ΚοΟΚκ, πέμπουσα Ἡδεϊμ- 
βοθίῃ, πέμπει τὸ ΕΏΡΟΥ, σπουδῇ τὸ ΜΆΘΙΪΥ, ἤἦξεν τὸ Ῥανίθβ, πρού- 
χείτο ΚθῃηθαΥ. 901. παρηγγάρευσε (οἷ 800 πεύχῃ) ΒΔ ΡΘΥΡΘΓ, 
παρηγγύησε Ἠοϊμηϑοοίῃ. μάχιστον Σκοπᾷ ΔΥ ΔΚο6]4, σχοπαῖς ΤΌΓΗ., 

σχοποῖς ϑομαρίζ, σχοπῷ ρθη. Ῥοβί 801 βυρρὶοί ὕχεε προσαιϑρέ 

ξουσα πόμπιμον φλόγα (γΥἱάθ δὰ γ. 818) Ηραβαθ. 902. ἀφρα- 
ὃμόνως ῬΘΆΓΒΟΗ. 90254ᾳ. οὗ δ᾽ .. ἔμελλον .. νεκώμενοι παρῆ- 
χαν ϑομαοίζ. 909. προῆχεν Κοοκ. ἀγγάρου ΒΙοπηΐ. 908. 
οὐδέ πω Ματγίίη, οὐδέ πως ΤἈΐοΥΒΟΙ, οὐδέ που Ἠδτγίαμῃρ. 909. 
πεδίον Ὡρωποῦ Τύχη. 9192. φάος δὲ τηλέπρεπτον Κ60Κ. 919. 
(φρούρ᾽ ἄγγελον δαίουσα οἸϊτη Καγδίθη). φρουρὰ προσαιϑρέζουσα 

πόμπιμον φλόγα, ᾷσσουσα δ᾽ ἐξέλαμῴφεν ἀστραπῆς δέκην οχ ΑΕΪ]. Υ. 

Η. ΧΠΙῚ 1 (γἱάθ βαριὰ δὰ νυ. 820) Μοίμοκθ. 914. ἔσχηφεν ϑο- 
ρόν Καγβίθῃ. 91ὅ. οὔρους τ᾿ ΚρΟΚ. 910. ὠτρύνεϑ᾽ ἑσμὸν 

Βαχεῖδι. ὥτρυνε μεῖον μὴ χαρέζξεσϑαε οἰΐϊπι ὙΥ οἰ]. ϑεσμὸν μὴ χαρέ 

ζξεσϑαι βραχύν ΚθοκΚ. ϑεσμοὺς μὴ χατέζεσϑαι οἸΐπι 611. δὴ χγαρέ 
ξεσϑαι ἢ, μοε χαρέίζεσϑαε γε] μὴ χρονέζεσϑαι ΟΔδδαθοΠα5, νιν “χαρέ 

εσϑαι Ὑοβδίαβ. μεταχαρέζεσϑαι ϑρδῃμοίηι, μῆχαρ ἵζεσϑαι ϑίδῃϊον, 
μὴ σχαρέζεσϑαι Ῥαυν, μὴ γατέζεσϑαι Ἠραῖι, μὴ παρέεσϑαι γε] μὴ 
παραιτεῖσϑαι ΜυθβροΥ., μὴ ᾿ϑερίζεσϑαι ΤιΔομηδηη, μηχαρέζεσϑα:ε ΧὟ ε]- 

ἰδῦθυ, ἀγγαρέζεσϑαι Βευρκ, μὴ καϑέζεσϑαι ΝΘΒ6ΙοΥ, μὴ παρέζεσϑαι, 

Ροβίθα μὴ χαλέζεσϑαι ἨΤ, ΑἸγοη5, μὴ ῥαχέζεσϑαι Ὀϊηά., μὴ εὐχερέξ 
ζεσϑαι Οἰπη 611, μὴ οὐ χαρίζεσϑαι ν6] μὴ ἀχαρέξεσϑαι (ἀθθοθαὶ 

μὴ ἀχαριστῆσαὴ Μροίποκο, μὴ ἀφορέξεσϑαει Ἠοἰμβοοίῃ. μῇχαρ ἅξεσϑα: 

πυρός, Ροβίθα δὲς γαρέίζεσϑαι τόσον ΜϑοΟΒΙαΐ. (μὴ μεγαέρειν μοι 

Π.4υ165). ἑσμὸν μὴ ἀφανέζεσϑαι Τιον]η5ΚΙ. 917. ἀναδαΐοντες 

ΑΒΙ Γαΐ. 918. τοῦ ΡὑΓῸ χαὲ ΕὟὙδῃΖ, γὠς Καγβίβθῃ. 919. χά- 
τοπτρὸον πρῶϑ᾽ ΜΥΘΒ6ΙΟΥ. ὑπερβάλλων ϑοδὶ!ίσονῦ, ὑπερβάλλει Ῥρδι- 
50, ὑπερβάλλοντα πρὸς, ἀδ]οῖο ν. 820, ΟἹ] οΥί. 9195. ὑπερ- 
βάλλει πρόσω φλέγουσα (510 ἰᾶτη ΒΓΘάΟΝ) χᾷτ᾽ ἔσχηφεν, ἔστ᾽ ἀρέ 
χετὸ ϑομαοίς, ὑπερβάλλων πρόσω φλέγουσαν εἶτ᾽ ἔσκηφεν Ἠδτγίαηρ, 
ὑπερβλήδην σέλᾳ φλέγοωυσα σἣγ᾽ ἔσχηφεν εὖτ᾽ ἀφέχετο ΜϑοΒηαί, 
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ὑπερβάλλει. . φλέγουσ᾽ ἄνω τ᾽ ἔσκηφεν, εἶτ᾽ ἀφίκετο Καοημπρᾶν. 

Ῥοβίὶ 8319 γϑύϑαπι ἰπίθγοὶ ἀ1886 ραΐαί ΒΙομΠοΙά. 920. φλέγουσιν 

700, φέγγουσαν ΜΑΚΟΙο]4. (φλέγουσαν" εἶτα σκήφας εἰσαφέκετο 

Δαυτγαία5), φλέγουσαν" εἶτ᾽ ἔσκηφεν, ἔστ᾽ ἀφέκετο ϑίδΔῃ]ΘΥ, φλέγου- 

σαν, ἔστ᾽ ἔσκηφεν, εὖτ᾽ ἀφίκετο Ἠργπ!., φλέγουσαν᾽ εὖ τ᾽ ἔσκχη- 

φεν, εὖ τ᾽ ἀφέκετο Βοί!, φλέγουσαν ἀΐτ᾽ ἔσχηφεν κτὲ. Ἠατγίπηρ, 

φλέγουσα δὰς δ᾽ ἔσκχηφεν, ἔστ᾽ ἀφέκετο Βαπομοηβίοϊη, φλύουσ᾽ 

ἂν εἶτ᾽ ἔσκηφεν, ἔστ᾽ ἀφίκετο ἨΤ, Αἰτοπ5, φέγγουσαν αἴγλην ἥξεν, 

ἔστ᾽ ἀφίκετο ΚοοκΚ. ἧ τ᾽ ἔσκηφεν, γοβίθα ἢ δ᾽ ἔσκηφψεν ὙΥ Ε]], 

οὐδ᾽ ἔσχηφεν ΔΠΟΠΥΠΙΊΙΒ. 493. ᾿Ιδαίου πατρός Καγβίθῃ. 924. 

δρόμοι οἸΐπι ΥὟ Εἰ], νομοέ ἸμΟΝΤΗΒΚΊ. 895. ἄλλοι ϑίδῃϊου, ἄλλον 

ΗΙ,ΑἸγοηβ, ἄλλου ἘΠρΟΓ. παρ᾽ ἄλλος ἄλλου ΧΕΙ. τηρούμενοι 

γοκϑίαβ. (διαδοχὰς κληρούμενοι γϑρυάϊαί Καγδίθη). 825. 826 ΡΘΥ- 

αὶ ΤΑ ]68. 826. γὠ τελευταῖος ϑο!μιθῖΖ. ΥΘΓΒΌΠΙ ἀο]οί 

ΜΆΘΗ. 497. τοιοῦτο Υἱοῖ. τοιοῦτο τέχμαρ οἱϊπι Ὠϊπά. 

829. μὲν αὐτέκ᾽ Καγβίθῃ, μεταῦϑες Ἠεἱπιδοείῃ. Ηοο γοῦϑιι ἀρ] θίο 

868-66 δυὰς ἰγαῃβίοσί Ἠθυ ΘΓθΗ. 991. ὡς λέγεις, πάλιν 

γ6] εἰ λέγοις πάλιν ΒΙοιηξ., οὃς λέγεις πάλαι Καγδίθῃ. [πίογ 881 

οἱ 8382 ᾿δουηδπηὶ βίδίυϊ  Ὑ ΘΙΟΚΚΘΓ. 339, βοὴν δ᾽ ΑΟὙΝ Βοιιποὶ- 

ἄρον. ῥβόημα μικτὸν Ἠδυίαηρ. ἄμμεικτον ΟἸπ Καγβίθῃ. 994. 

ὄξος δ᾽ Ἠαδιΐαπρσ. ἄλειράρ τ᾽ ῬθδΥΒΟΗ. 995. (φίλα Αὐγᾶ- 

[.5). χοὺ φέλω τιᾶῖροὸ ΜΙϊογά. οὐ φέλως προσεμβλέποις Ἰζαγβίθη, 

οὐ φέλως προσόντ᾽ ἴδοις ΜΆΘΏΪΥ. 3906. ὡς τῶν Νίδρ}}γ. 998. 

πεπτωχότων Αὐγαίαδ. 339. ἰῃ 50μο] 1 οὐ ἀο]οῖ ΤΟθθοΚ. Ῥοβί 

889 βυρρ[οί πατέρων γυναῖκες, νυμφέων νεάνιδες ΚοΘΟΚ. 9995: 

τέχνων φυταλμέων, παῖδες γέροντες ΗΙ, ΔΏΓΘΗΒ. 940. παίδες, 

γέροντες Αυταΐιβ, παῖδες γέροντές τ᾿ ΒαθοΥσου, παξὸες τεκόντων 

Ἤρτη., παῖδες γυναῖκες ϑοινογαί, παῖδες γερόντων τ᾽ ΔΗΟΠΥΠΊΙΙΒ 

(7.), παέδων γερόντων Καγϑβίθῃ, πέδας στενόντων γ6}] ροίϊι5 πέδοι 

γερόντων Μ΄ Ομ αΐ. 348. νήστις Ῥοδγβοη. νήστεις τε οὗ 8460 

ἂν τ᾿ Ὑεὶ1. ἂν ἔχῃ ὙΥυπάον, ὧν γέμει ΕἸΟΥ. ὧν ἀχεῖ πόλις γ6] ὡς 

ἑλεπτόλεις Μ ϑομηιαι. ἔχει κόνις Κγβίθῃ. 3947. νεύουσιν 808}}- 

σοῦ. τῶν ϑ᾽ ϑίδῃϊον, τῶν δ᾽ Βομαθοίζ. 3948. ὧδ᾽ εὐδαίμονες ῬΘθδΓ- 

80η, ὦ δυσδαΐμονες ὁ γοκϑῖαβ, οὗ δυσδαέμονες ΑὈΓΘΒΟΒ, ὡς δὲ δαῦ 

μονες οἰΐπι, ροβίθα ὡς δ᾽ ἀλήμονες γ61] ὡς δ᾽ ἀδείμονες Ηδτγτη., ὡς 

δ᾽ ὁμαίμονες ΟΥΟΙΙΙ, ὡς δυσδαέμονες Δ ΘΙΙΔΌΘΓ, ὥστ᾽ εὐδαέμονες 

Ηδλϊπ, ὥστ᾽ ἀδεέίμονες Τοάΐ, ὡς δ᾽ αὐϑαέμονες οἸπὶ ΕΏΘΘΓ, ὧν 

δυσδαέμονες ΗΙ, ΑὮγοηΒ, ὡς δ᾽ ἐν εὐδίᾳ Ἠοἰτηβοοίμ, ὡς αὐτόχϑονες 
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Κεοκ, οὐ δυσαύλιοε ῬΆΒΙ6, ὥστ᾽ ἀπήμονες ΜΔΘῆγ, ἐν δὲ δεμνέοις 

Μ΄ϑομϊαί. 834854. ὡς εὐδαίμονες" ἀφύλακτον τπιο5010 415. 

351 ἀοἰϊοῖ Η ἾΟΙΪ. 452. οὐκ ἂν ΗΙ, Αἢτοηβ5. οὐχ ἀνϑελόντες 

Ηατίαησ, οὐχ ἀνελόντες Κοοκ, ἑλόντες οὐκ ἂν Μ ϑομηίαΐ, ααἱ ΟἸ1Π| 

ἑλόντες οχ ἱπίογργοίαϊίομθ στοροίθδί. (ἀναλωϑεῖεν ΑΒ Ν Γαΐ), ἀνὑ- 

αλῷεν ΒΙοιηΐ. 8568. τις μόγερος ΜΆΘΗΙ. ἐμπέσῃ ἘΕὙΏὮΓ, 

ἐμπέτνοε ἘΎΔΗΖ. 954. ποϑεῖν Υ]οί. 9606. διαύλῳ Ῥδιυν. 

8566 ροεὶ 357 εἱ 858 ροβκὶ 959 ρμοηϊΐ, τεύχοι 859 50Υ06η8, ΗΙ, 

ΑἸγρηβ (ϑεοῖσε .. 1 κάμψαι .. πάλιν 1 γένοιτ᾽ .. τεύχοι κακὰ | ἐγρη- 

γορὺς). 357. ϑεοῖς δ᾽ οὐκ ἀναμπλάκητος Οδπίρθγ, ϑεοῖσι δ᾽ 

ἀμπλάκητος ϑίδμϊον, ϑεοῖς δ᾽ ἐναμπλάχητος τοᾶῦσοὸ ΑΒΚ.; ϑεοῖς δ᾽ 

ἀν᾽ ἀμπλάκητος ΑΌΓΘΒΟΒ, ϑεοῖς δ᾽ ἂν ἀμπλάχητος Ῥδαν,, ϑεοῖς δ᾽ 

ἂν, ἀπλάκητος Ῥούβοῃ, ϑεοῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπλάχητος ΒΑΠΊΌΟΓΡΟΥ, ϑεοῖς 

γὰρ ἀμπλάκητος ΜϑομπΙαΐ. ἀναπλάκητος ΒΙοπ. 858. παρήγορον 

οἸΐπὶ Κἰγο πο. 359. παύσαιτ᾽ ἄν ΑἸκιᾶπὶς. ϑέλοιμ᾽ ἄν... τεὔχοι 

κακά Ἠοϊπιβοοίι, μένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρ. πῃ τεύχοι κακά ΟἨΘΏΒ6. ἴοσί. 
“ 

ὄνοιτ᾽ ἄν. --- γένοιτ᾽ ἂν ζαῦϑις ὀλέϑρεον νικηφόροις πρόμοισι,) κεὶ 

χτέ. Κϑοκ. εἰς πρόσπαι᾽ ὃ μὴ τύχοι Αγ56Υ. μὲν τεύχοι ὅδοοῦ, πῇ 

τεύχοι ἘΠρΟΓ. μὴ ἁμάρτοι κακά 1)Αν]68. 860. τοιαῦτά τἂν. 

κλύοις ΒΙοπιΐ. 862. πολλῶν γ᾽ ἂν Ἠραί, ἁπλῶν γὰρ οἸ πὶ Βοίμ6. 

πολλῶν γὰρ ἄϑλων ϑομποίονίη. τῇδ᾽ ὄνησιν Ἠοἰπιδοοίμ, τήνδ᾽ ἂν 

ἥσιν ῬΆΒ16. εἴλον ἄν, νουϑαπὶ ροϑί 864 ΥΤΘΡΟΠΘΗΒ, Κροοκ, εἶχον ἄν 

Νδοιν, εὔχομαι ἨΘΥΜΘΓΘΗ. 368. ἐμφρόνως ὥϑΡΔΗΠΙΘΙΠ,. 9θὅ. 

προσειπεῖν αὖ ῬαΙοΥ. 867.---78 ἰ(τἷὰ 5γβίθιηαία {5 ΟΥ̓ θῸΒ 

ποτὶ {ἰθαϊ ΟΠ γΙβί. 86754ᾳ. φιλία | κόσμων χτεάτειρ᾽, ἥτ᾽ ἐπὶ 

Τροίας Ἰ ἔβαλες πύργοις, ὡς μήτε μέγαν | μήτ᾽ οὖν νεαρόν τιν᾽ ὑπερ- 

τελέσαι 1 γάγγαμον ἄτης παναλώτου ἜΪ. ΚΙοίΖ. 908. μεγάλων 

κόσμων {τούτων κτεάτειρ᾽ Ἠθαΐι. μεγάλων (Ἄργεῶ ϑομαοίζ. 

870 54. (μήτε γέρων . . τις Καγβίθη), μὴ γενέταν μήτ᾽ οὖν ὀάρων 

Μϑομπαι. 871. νεαρόν Κορ. ὕπερϑ᾽ ἐλάσαι ῬΘΆΓΒΟΗ. 979. 

μέγα δουλείας ἀοϊοὶ ϑομποίζ.. λίνα δουλείας Κροκ. μέγα δουλείας 

δειλαιοτάτας, 8609 ---18 ΞΞ 8574 -- 18 πα 8, Ἠοιϑῖρ. 378. πανά- 

λωτὸν Ῥρᾶύβοη. Εοτί. ἄτην πανάλωτον, «ιδιηαθδπι ΘΧ ΑΘΒΟΏΥ]Ο 

γάγγαμον ἄτης παναλώτου αἴεονί ῬΟΙ]. Χ 182. 874. μεγάλ᾽ αἐ- 

δοῦμαε (γ61] αὐδῶμαι) αγβίθῃ. 876. τείναντα Αὐγαΐι5. τεέναντα 

πάλιν ΒΙοτιηΐ. 877. ὑπέραστρον Αυταΐαβ, ὑπεράκρως Βοίβο, ὑπὲρ, 

ἄστρων νοὶ ὑπεραέρων ΒΙοπιῇ,, ὑπὲρ ἄχρων ὙΥ ΘΒΘΙΘΓ, ὑπὲρ αἶσαν 

Ηατίαηρ, ὑστερόπουν ἃποηγτῖι5, ὑπὲρ ὥραν οἸἰπὶ ΕΠροΙ, ὑπὲρ ᾷσσον 
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Κατγϑίθῃ, ὑπὲρ ἀκμῶν, γνοβίθα ὑπερᾷσσον οἷ], ὑπεραῖρον ἘΠΏΡΘΙ, 

ὑπὲρ ἄστρον Ηουβάθ, αὖτε πέρα ΟΉΘΠΒ6. 378. σκήφῃ βέλος 

ἠλιϑιῶσαν ῬΟΥΒΟΙ, σχήφῃ βέλος ἤλιϑα ϑεῖον ΒαγΡ65. ἠλιϑιοῦν Ὁο- 

μγθο. σχεδάσειεν ΟἸΐπη Βοί[ι6. 479. Ποο οἱ τοϊίᾳυα 5ἰδβίπια ΠΘΠ1- 

ὁπ ου 5. ἰσϊθασηὶ Μυβ οἱ Μοίζρου. 879. ἔχειν ἂν εἴποις ἘΏΡΟΓ, 

ἔχεις ἀνειπεῖν δομινγογάΐ, ἔχοντ᾽ ἂν εἴποιν Μ ϑομπιαϊ, ἔχειν νιν εἴποις 

ΜΆΘΗΪΥ, ἔχουσιν εἴπως (γ6] εἴπῃ γ8] εἴπερ) ΜοΙκοὶ, ὅπου ἔστ᾽ ἀνει- 

πεῖν ΜοίΖροΥ. 87954. ἔχουσιν" εἰπεῖν πάρεστι τοῦτο κἀξιχνεῦ- 

σαι ΒΙοπιῆο!4, ἔχουσιν: εἰπεῖν . . τοῦτό τ᾽ ἐξιχνεῦσαι Βοϊβδοηδάθ, 

ἔχειν νιν εἰπεῖν πάρεστιν, τοῦτο δ᾽ ἐξιχνεῦσαι ΟἨἩΘΡηΒβ6. 980. πά- 

ρεστέ που τόδ᾽ ΗΙ, Αἤγθηβ, πάρεστίν τοι τόδ᾽ αγβίθῃ, πάρεστι 

τοῦτο δ᾽ Ἐπροτ, πάρεστιν τοῦτ᾽ ἔμ᾽ ΝΥ]. ἐξιχνεῦσαντ᾽ Μυβρτ.. 

ἐξιχνεῦσαέ τ᾽ ἘΚΘΠΠΘΑΥ. 381. ὡς πράξεν Αγπαϊάπ5, ὡς ἔπραξ᾽ 

ΘίΔΠΙΟΥ, ὡς ἔπραξαν Βοϊβδοπδάθ, ἔπραξαν ἘΎΔηΖ. ἔπραξαν ὡς ἔκρα- 

ναν οἰϊπι Επρογ, ὡς ἦρξεν, ὡς ἔχρανεν Καγϑίθῃ, ἔπραξεν ἕως ἔκρα- 

νεν ἩΙ,ΑἾτοηβ, ἔπραξαν ὡς ἔκριναν Ῥανία65. τὸ ϑεῖον ὡς ἔκρανεν 

ΟῊΘΡΏ56. 483. ἀδέκων 1, ϑομπηί ας. άϑικτον γέρας ΚθοΚ, ἀϑέ 

χτων ϑέμις ΜΆΘΗ. 885. ἐγγόνοις ϑοα! σον, γ᾽ ἔγγονος Ηθδ,}, 

ἐς γόνους 1ιΔομπιᾶππ, ἔγγονος ΕΒΓ, ἐγκρατὴς ΤΟ ϑομπιῖθι, ἐντό- 

νως ΑΙμιᾶνίς, ἐν δόμοις ϑίοτοΙι, δ᾽ ἐν πόνοις γ0] δὴ πόνοις 

6]. 38ὅ54ᾳ. πεφύσηται δ᾽ ὃ νοῦς ἀτολμήτῳ ϑράσει οἸϊπι 

γε]. δεδάμνηται δ᾽ ὃ νοῦς ΜΆΘΗΙ. ἐγγόνοις ἀτόλμητον ϑίδῃ- 

1ογ, ἔχγονος ἀτολμήτων ΒΙοπιῇε!ά, ἐκ γένους ἀτολμήτων ΒοἰΒβοηδᾷθ, 

ἐχγόνοις ἀτολμήτως ΒοΙΠι6. ἔκγονος ἀτολμήτων ἀρὰ ΒΔΙΙΌΘΓΡΘΙ, 

ἐγγὺς οὖσ᾽ ἀτολμήτων ἀρά ΘΟΠοΘπδ πη, ἐγκόνως ἀτολμήτῳ βάρει 
5 

ΗΙ, Αἴτθηβ, ἐχγόνοις ἀτολμήτων Ἄρης ΕΥΪΖΒΟΒΘ, ἐχτένουσα τόλμη 

τῶν Ἄρη Ἠανίπηρ, ἐγγενὴς ἀτολμήτων ᾿ἤρης Καγϑίθῃ, ἔγγυος ἀτολ.- 

μήτως Ἄρης ϑομνοταϊ, ἐγχονοῦσα τόλμα τὰν ἀρὰν, ροϑίθᾶ ἐγκόνως 

ἀτολμήτων ἔρως Μϑομπιάΐ, ἔχγον᾽ ὡς ἀτολμήτων ἄχη ΜοΙΖβΕΣ, 

ἔργον οὖσα τόλμη τῶν Ἴἤρη ΜδΥρο Ιου ἢ. 38ὅ544. πέφανται δὴ 

χτενεῖς ἀτολμήτῳ ϑράσει πνεόντων μεῖζον . . βέλτιστον, ἐστοῦν 

ἀπήμαντον ὥστε καταρχεῖν χτέ. Κϑοκ, πέφανται δ᾽ ἐγχόνως ἀτολ- 

μήτων ἔρως πνέων τοι μεῖζον . . ὑπὲρ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπήμαντον εὔ- 

σοιαν ὥστ᾽ ἀπαρχέσειεν .. λαχόντος ΝΜ Βομμαῦ. 386. ἀτολμήτων 

ἐρᾶν Οοηγδαΐί. 387. μείζον᾽ (οἰ 886 ἀτόλμητον) Δυταΐα5. δώκαιον 

γοβ5118. 388. φλυόντων (γ6] χλεόντων) ΒΙΘΡΠΔΠΙ5. 988 56. 

ὑπέρ, φεῦ, ὑπὲρ τὸ Ῥδιν. 389. ἦ που τὸ βέλτιστόν ἐστιν τἀπή- 

μαντον ϑοιιιοίζ, ὑπὲρ τὸ βέλτιστόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἀπήμαντον ΒΙομΙΠΕΙα, 
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ὅπερ τὸ (τι ϑομποί θυ π) βέλτιστον. ἔστω κτὲ. Ηρτπι., ὅπερ τὸ βέλ- 

τιστόν ἐσϑ᾽ ὧδ᾽ ἀπήμαντον, ὥστε ἘτϊίΖϑο!6. μέτρον τὸ βέλτιστον 

61, μὴ γὰρ τὸ βέλτιστον ἨΤ, Αἤγθη5. ἐπεὲ τὸ βέ ἱτιστόν ἐσϑ᾽, ὧδ᾽ 

ἀπήμαντον Τοάϊΐ. ὑπέρτατον μὲν τόδ᾽ Μοίζρον. Ὑουὶβ ὑπὲρ τὸ βέλ- 

τιστον ἀο]οἰϊ58 {βέου τὸ μὴ λαμπρὸν» ἐστώ τε ΜΆΘΗΙ. 989 56. 

ἔστω δ᾽ ἄπημον τόσον ὥστ᾽ ἀπαρκεῖν Ἠδγίαπῃρ. 990. ὥστε μ᾽ 

ἀπαρκεῖν Αὐτγαΐι5, ὥστ᾽ ἂν ἀπαρκεῖν 6]. 991. λαχόντι Αὐγὰ- 

5, ἔγοντε Ἠδτγίαηδ. 892. οὐχ ἔστιν γὰρ Βυΐ!ον. Ὑ ΘΥΒ ΠῚ 

Ροβί 398 ροπὶύ Ηθδίῃ. 399. 544. πλούτου γὰρ τίς ἔπαλξις φωτὶ 

πρὸς χόρον ἔξω λακτέζοντε κτξ. Κοπηθᾶγ, οὐ γὰρ πρὸς κόρον ἀν- 

δορὸς πλοῦτός ἐστιν ἔπαλξις" λαχτέσας δὲ πίτνει Δέκας βωμὸν εἰς 

ἀφάνειαν ΜοίΖθοΓ. 394. λαχτίσαντι μάταν Κροϊκ, λαχτίσαντι 

λέαν Ἠδιβαθ6. 3896. (βιοτᾷ ΜεΙκΚΕ]). βιᾶται δὴ τάλαινα ΚΘΟΚ. 

397. (ἀπρόβουλος παῖς Αὐγαίᾳ8), πρόβουλος, παῖς ἸΚαγβίθῃ. πρόβου- 

λος παῖς ἄτρεπτος Ἐδυομοηδίοίῃ. ἄφερτον ἄταν Ἠθαί!. πρόδουλον, 

ἄτας ἀφέρτου τοχεύς Μοίζρονυ. 3998. ἄγος Αὐταΐα8. ἄγος δὲ 

παμμάταιον οὐκ ἐκρύφϑη ϑομαοίζ. οὐ χέχρυπται ΜοΙΖβοΓ. 999. 

φώς ϑοϊιιοίζ. αἰνολαμπὲς σέλας ΑὐγαΐαΒ. σίους ΜαΒρΥ.. σώις 

Καγβίθῃ, πίνος ΗΙ, Αἤγθηβ, γάνος Μ΄ ϑοιμηϊαί. 

400 ρμοβί 401 οοἸ]οοαὶ Μαοίζϑθογ. 401. τριβᾷ ΒΙοπι. τρέ 

βοισι καὶ Κατϑίθῃ. 40. μελαμπαγοῦς ϑοιιαοίΖ. 4085ᾳ. δικαιω- 

ϑεὶς ἀνήρ" διώχει Ο θηΒ86. 404. πτανόν τιν᾽ Τυτῃ., πετεινὸν 

ΒίΔΏΪΟΥ. 40454ᾳ. διώχων .. ἔϑηκ᾽ ἄφερτον ΜοίΖθθονυ. 408. 

ἄφερτον ἀνϑείς Η1, ΑΙ γοη5, ϑεὶς ἄφερτον ὙἩἸἸΔΙΙΟΥ ΙΖ. 

ΜΟΙ. 4065. ϑεῶν τῶνδ᾽ ἐπίστροφος, τὸν δὲ Καγβίθῃ. 

407. ἐπίστροφος Ηραΐῃ. τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τούτων ΒΙοιηΐ,. τὸν δ᾽ 
Ἁ ) 

πίστροφον τῶν ΚΙδιβοπ, τῶνδε περίστροφον δὲ Ἡαγίπηρ, τὸν ὃ 

πέστροφον οἷδμα Ὗ εἰ], τὸν δὲ τῶνδ᾽ ἐπίστρεπτον ΕΥϊζβομθ, τὸν ὃ 
.] 

ἐπίστροφον τόνδε ϑοινογαί, (τὸν πρὸ τῶν δ᾽ ἐπίστρεπτον Μοίζβθη), 

τῶν δ᾽ ἐπίστροφος ὀργή Ὁ ΒΙΡΌΘΟΚ, τὸν δ᾽ ἐπίστροφον ὧδε Ὁ ἨΘΠΒ86. 

4075. τῶνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἄδικον ΒΆΓΙΘΓ. 408. φῶτα Δέκα ΒΙοιηΐ, 

409. οἷα Ηραβάθ. 411. ἤκισε Μοίζρογ. 414. τε χαὶ λογχέ 

μους κλόνους ναυβάτας 8᾽ δτπι.. τε χαὲ κλόνους λογχέμους ναυβά- 

τας δ᾽ Ἑπρογ, χλόνους διλόγχους τε καὶ ΜϑοΟΒΙΪαΐ. 415. ᾿Ιλίου 

ΒΙοηηγΐ. 416. βεβάκει ΘΟΚ. 41θ054ᾳ. ἄτλητ᾽ ἀντλᾶσα διὰ πυ- 

λᾶν βέβακε ῥῴφα Μ΄ϑομηηϊαΙ. 417. ἄτλατα Ὠϊπᾶ. πουλὺ δ᾽ ἔστε- 

νον Αὐπαϊάπ5, πολὺ δ᾽ ἐπέστενον οἰΐπιὶ Βοίμθ, πρὸ πολὺ δ᾽ ἔστενον 

αΟὟ ΒοΒηρ ον. 418. τάδ᾽ νοὶ] τόνδ᾽ ἐννέποντες δόμον Αὐγαΐαϑβ. 
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τότ᾽ Ἐτδηζ. δόμῳ οἸΐπι Βοίμθ. τόδ ᾿ ἐννοοῦντες οἰ]. ϑεῶν προ- 

φῆται Ὑ ογτδυ0}. 419. ἰὼ τέγος καὶ πρόμοι {γυναιμανεῖς) Θ0Κ. 

490. τρέβοι Ῥάμ16. φυγάνορες ἘδΥΒίθῃ. 4921. σιγῶσ᾽ Αυγϑδῖίαβ, 

σιγᾷς ἱ. 8. σιγαῖς ΑΌΓΘΒΟΒ, (σινὰς γ6] μοιχὰς ν8] φοιτὰς Μυβρτ.) 

σιγῶν Ἐὰπν. σῖγ᾽ ἄτιμος ἀλλ᾽ ἀλοίδορος ϑομαποίΖ. σῖγά τ᾽ ἄτιμος 

Ταῖοὶ, σιγὰς ἀλήστους ἀλοιδόρους  Ο ΒΟΠΠηΠ. ἔντιμος ϑρδῃμοίπι. 

492154. σιγαῖς, ἄτιμος, ἀλοίδορος, ἅδιστος, αὖ σφε μένων ἰδεῖν Βοϊ5- 

βοηδᾶθ, σῖγ᾽ ἐς ἀτίμους, ἀλοίδορος, ἅδιστος, ἀφεμένων, ἰδεῖν Βοίϊο, 

σιγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους αἴσχιστ᾽ (ἄλγιστ᾽ ἘϊΠΡ 61) ἀφειμένων ἰδεῖν 

(οἰϊπι ἄτεμος, ἀλοέδορος, ἄληστος ἀφεμένων ἰδεῖν) θτπι., σιγὰς ἀτέ 

μους ἀλοιδόρους ἅδιστος ἀμφέπων ἰδεῖν ΒΔΙΙΌΘΓΘΈΓ, σἰγῶσ᾽ ἀτίμως 

ἀκοιτόρων ἅδιστος εἰκόνων ἰδεῖν Ἠδυύθῃρ, σὶγ᾽ ἀτῴως ἄλᾳ δόμους 

αἴσχιστ᾽ ἀφειμένους ἰδεῖν ΘΟΙΟΘΙΙΔΏΙ, σιγᾷς ἄτιμός τ᾽ ἀλοίδορος 

ἄλαστος ἀφεμένων ἰδεῖν ΝΘΡΘΙΒΌΔΟΒ, σιγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους αἷ- 

στους ἐφημένων ἰδεῖν Ἀδυδίθῃ, τᾷδ᾽ (γ6} δῆτ᾽) ἀτιμέας ἀλοιδόρους 

σιγάς ϑ᾽ ὑφειμένων ἰδεῖν Ἐτ᾿ σε οι, σιγὰς ἀτέμους ἀλοιδόρους ἅδιστ᾽ 

ἀφειμένων ἰδεῖν Τοάϊ, σιγὰς ατέμως ἀλοιδόρως ᾷστους ἀφημένων 

Ὀϊπά., σῖγ᾽, ἄτιμ᾽ ἀλοιδόρως ἅδιστα, φεῦ, μένων ἰδεῖν ἨΤ, ΑΙ ΓΘΏΒ, 

σῖγά τις ἄμεμπτ᾽, ἀλοιδόρως ἅδιστα, φεῦ, μένων ἰδεῖν, ροβίθα σῖγ᾽ 

ἀμώμως ἀλοιδόρως ἅδιστα, φεῦ, στένων ἰδεῖν ΑΥ εἰ], σιγὰς ἀϑύμους 

ἀλοιδόρους ἀπίστως ἀφειμένων ἰδεῖν Θομμογαὶ, σῖγ᾽, ἄτιμος ἀλλ᾽ 

ἀλοίδορος, ἄλγιστ᾽ ἀφειμένων ἰδών ῬΑΙΟΥ, σῖγ᾽ ὡς ἄτιμος ἀλοίδορος 

ἅδιστος ὡς ἀφειμένων ἐδεῖν ΑΒΊΒΟΥΥ, σιγαῖς ἀμώμοις ἀλοιδόροισιν 

ἅδιστος ἐφεμένων ἰδεῖν ΚοοΚ, τὰν σῖγ᾽ ἀτίμως ἀλοιδόρως ἅδιστ᾽ 

ἀφιγμέναν ἰδεῖν ΜϑΟΒΠΙαΐ, (σέγας, ἀτίμους ἀλοίδορος, ἄληστος ἀφε- 

μένων ἰδεῖν ΟΥπ]8ηΠ), σιγαῖς ἀτισϑεὶς ἀλοιδόροισιν ἅδιστ᾽ ἐραμένων 

ἰδεῖν ΜΔΘΗΪγ, σιγᾷς ἀτέμως ἀλοιδόρως ἅδιστ᾽ ἀδη μονῶν ἰδεῖν 1) ἃν 168, 

σῖγ᾽ ἄτιμος ὡς ἀλοίδορος δ᾽ ἅδιστ᾽ ἀφαιρεϑεὶς ἰδεῖν ἸΚΘΠΠΗΘΑΥ, σῖγ᾽ 

ἄτιμα λέκτρ᾽ ἀκοίτιος κάλλιστ᾽ ἀφειμέν᾽ εἰσιδεῖν ΜοΙΖΡΘΓ. 422. 

ἅδιστος ἀφεμέναν ἰδεῖν Τιερταμᾷ, (ἀδέστονος γ6}] ἅδιστος γ6]) ἄλγε: 

στος ἀφεμέναν ἰδών ϑομαοίζ. ἄπιστος οἴἶπι Ηδτπι., ἄπιστον ΒΟΥ, 

ἄλιστος Ταῖο!, ἄλγιστ᾽ οἰϊπι ΕπροΥ. ἄπιστος ἀφεμέναν ἰδεῖν ΟΥ̓ΘΙΙΙ, 

αἰσχρῶς ἀφειμένων ἰδεῖν ΕΎΔΗΖ, ἄδιστ᾽ ἀφειμέναν ἰδών ΒΟ], ᾷστων 

ἀφημένων ἰδεῖν ΑἸλιάνίρ, ἄλαστα πημονῶν ἰδών ΟΔΙΏΡΌ6!}, ἄπιστος 

ἐμφανῶν ἰδεῖν ΜΑΥρΡΟΙϊουΠ, [οτί. νήστεις ἀφημένων ἰδεῖν. 421566. 

πάρεστιν εἴχασμα, τῆμος δ᾽ ι᾿ἀλοίδορον ἅδιστον ἐμμόνων ἐδεῖν πόϑων 

ὑπερποντίας Μ᾿ ϑομπαι. 429. πόϑ᾽ ὧδ᾽ αἰϊψαδηπάο ΝΜ Βομπιαῦ. ὑπερ- 

ποντέα ϑομη ΘΙ 6 ]Η. 494, φάσμα δοκεῖ ΧΝ ΕἸ], φάσμ᾽ ἔοικεν Ἠροΐπη- 
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βοϑίῃ, φάσμ᾽ ἔδοξεν ϑομνογαί. δόμων ἄναξι Αυταΐαβ. ἀνάσσον ϑομηθῖα8- 

ὙΠ. 425. συμμόρφων Μϑομπίαι. (δ᾽ ἄρ Αυγαΐαβ, δ᾽ αὖ Οὰ- 

58}.), γε ΒΌΓΠΘΥ. νευσσῶν Κατείοῃ, χολασσῶν ΗΙ, ΑΠΓΘΠ8. 4960. 

χάρις ἁδρά Μϑομπιαί. 42θ054ᾳ. χάρις" ἔρρει δ᾽ ὀμμάτων ἐν 

ἀχηνέαις ἀνδρὶ πᾶσ᾽ Κομπρᾶν. 427. ὀμμάτων τ᾽ Καγείθη, στρω- 

μάτων δ᾽ Κοοκ. (δὲ γλήναις Ηδθαί). ἀχγληνέαις Ἐπιρογα8, ἀχε- 

νέαις ΝΥ ΊΘΒΘΙΘΓ. 492754. ἔρρει πᾶσ᾽ ἐν ἀχηνέαις ὀμμάτων ᾿Αφρο- 

δίτα Ἠουβάο, ἔρρει πᾶς δ᾽ ἐν ἀχηνέαις ὀμμάτων Ἡφροδέτας ΜοίΖροΓ. 

499. πενϑήμονε Ἠδγίυηρ. 430. πάρεισιν θαι. πάρεισιν φέρου- 

σα: δόξαι οἰϊπι Βοίμο. δόκαι Ηδθτγπι., δοχαὲ πὰ. 481. μάτα 

γὰρ Αὐταΐαβ, χρατεῖν γὰρ ΕὙΪΖΒΟΙΘ. μάταν δ᾽ ἔλευσσεν ΜοίΖθοΥ. 

δοκῇ ᾿νορᾶν ϑοβμαθρίζ, δοκοῦνϑ᾽ ὁρᾷ ϑαϊζιιδπη, δοκῶν ὁρᾷ ϑ0μο]ε- 

βε]ὰ. ὁρᾶν γὰρ. . δοχῇ, μάταν ϑοιινογαί. εὖ τά γ᾽ ἐσϑλά Ἐοἰ5ὶρ, 

εὔχετ᾽ (γ6] εὖχτ᾽ ἂν) ἐσϑλά ϑομοοπιαηη, (εὕδων ἐσϑλά ΜΥῚ6]), εἶδεν 

Σσϑλά Μαδρῆϊγ, εὖχτ᾽ ἂν ἐσϑλά Ἠριαβάθ. 482. παραλλαγαῖσι 

Ηρτπι., ὀρέξηταέ σφε Ῥοπαϊάδοῃ, παραλλαγᾷ δὲ Βομοθιηδημ, παραλ- 

λαγαῖς δὲ Μεῖζρεογ. παραλλαγεῖσα, αυοᾶ τορυδίανιῦ Ῥαινν, Θοπίθοῖί 

Ῥδῖου. 438. ὄψις ὄνομ᾽ ἔϑ᾽ ὕστερον (οἱ 417 πολὺ δ᾽ ἀνέστενονῚ) 

Κοοκ. μεϑυστέροις ΑἸΛλιάν]ρ. 43354ᾳ. βεβάχῃ τ᾽ ὄψις αὖ με- 

ϑύστερον πτεροῦσσ᾽ ὀπαδῇ ϑ' ὑ. χ. Ἠαδτυίυῃρ. 484. πτερύεις 

(πτεροῦσσ᾽ ὀπαδὸς Αὐυγαίαϑ, πτεροῦσσ᾽ ὁπαδοῦσ᾽ Ἠθτη!., πτεροῖς 

ὀπαδοῦσ᾽ ῬοθταθραβΒ. χελεύϑῳ ἈθοΚ. 485. ἐφ᾽ ἑστίας ἀεϊ]οί 

Αὐταΐυ5. ἀφ᾽ ἑστίας ΟΟἨΗδαυρί. 436. ὑπερβολώτερα ΟΟἨαυρί, 

ὑπερτερώτερα Ὗοἰἷ!, ὑπερβατὸν πέρας ΚροΟΚ. 487. πάντων δ᾽ οχΧ 

500]. Ηαγίαηρσ, τόπων ἀφ᾽ Καγδίθῃ, τὸ πᾶν ἀφ᾽ Νδορθιβθδοῖ. τὸ 

πᾶν γὰρ “Ελλάδος οἰ]. ἐφ᾽ ᾿Ελλάδος αἷαν συνορμένα ϑοΠοθπΊδ ΠΏ, 

ἐφ᾽ Ἕλλανος αἴας συνορμένας ἘΏΡΘΥ. “Ἕλληνος ΚΙαῦβοη. ᾿Ελλάδος 

χϑονὸς ϑομαοίΖ. αἴας “Βλλάδος ΒΌΠΟΥ, “Ελλανέδος γᾶς Ηοτπηι., Ἕλλα- 

νος χϑονὸς Ῥοππον. ἀφ᾽ Ελλάδος νεῶν συνορμένων ΕὙἸίΖΒΟΠ 6. σὺυν- 

ορμένων Ῥοδίϑοῃ, συνορμένοισε Βοινογάϊ, συνόρμενον ΒΟΙΪΘ. τό- 

πων δ᾽ ἀφ᾽ “Ελλάδος συνορμένοις Ἠ1, ΑὮΓΘΠΒ. 487544ᾳ. λαοὺς δ᾽ 

ἀφ᾽ «Ελλάδος τόπων συνορμένους πενϑεῖ γε τλησικάρδιος" δόμων δ᾽ 

ἑχάστου πρέπει πολλὰ γοῦν ἥπατος ϑιγόντα ΜοίζβοΓ. 438. πλη- 

σικάρδιος Μοϑϑίαβ, δηξικάρδιος (Υ6] δακεσικάρδιος) ϑομηθΙ ἀΘ 1, 

ταμεσικάρδιος ὙἩΊΘΒΘΙΘΙ, πληξικάρδιος Θομνογάΐ, ταλασικάρδιος 

Ηριιβάθ. 43854. πένϑεσσι τλησικάρδιος δόμων ἕκαστος ΧΕΙ. 

439. δόμοις Αὐυγαΐαβ. δόμῳ ᾽ν ἐχάστου ἸΟΌΓΘΘ (δόμῳ ᾽ν ἑκάστῳ 

πι!ν ΕΠρου), δόμων ἕχάς που Η1, ΑὨγθη5, δόμων ἑκάστῳ ΆΥ5ΘΓ. 
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ἑχάστου ᾿κπρέπει ϑομπογάϊ, ἕκατι πρέπει Καγβίοῃ. 440. πολλὰ 

γὰρ ΒΙοπιῖ., πολλά μου ζαγβίθῃ, πολλὰ δὲ ΜεΙϊ. κιγχάνει Μοΐπροᾷθ, 

ϑηγάνει ϑομηοίἀονῃ. οἰδανεὶ ποϑ’ ἧπαρ Κοοῖ. 441. οὺὃς μὲν 

γὰρ παρέπεμφεν Βοίμθ, οἵους μὲν γὰρ ἔπεμφεν ΟΟΥ̓ ΘΟΒΠΘΙ ΘΓ, 

οὃς μὲν γὰρ πρὶν ἔπεμφεν Ηριβᾶθ, τοὺς μὲν γάρ τις ὃ πέμφας 

Κοηποᾶγ. οὃς μὲν γὰρ παρέπεμφ᾽, οὐκ εἶδεν Ὁ α Ηαυρί. 442. 

οὐκ εἶδεν Αὐυγαΐαϑ. 444. ἑκάστους α ΟὟΝ Βομηθοίαεογ. 44θ. ὁ 

καὶ οὶ. 448. βραχὺ ϑομιοίΣ. 461. γεμέζον οἰϊπι Ηθτπ)., γεμέ 

ξοντος, 5611Π16οὲ ῥτὸ γεμέξων τοὺς, ϑομαοίΖ. 4589. (ἄνδρας ϑίδῃ] 6), 

ἄνδρε οἰΐπι Ὠἰπᾶ. τέχνης ἔδρις Καγβίοῃ, μάχλης ἴδρις Μϑομμηῖαϊ. 

ἰδριν ῬΔΌΥ͂. 4584. τοὶ μὲν οἱ οὐπὶ Ηδἰπιδοθί 0 τὸν ἐν φοναῖς 

ΕἸρον, ἄνδρα τοῦτον ὡς οἱ τὸν ἐν ΒΟΙ]6. 454. τὰ δ᾽ ἐν ΕΥϊΐ2- 

5016, τὸν ἐν Ηεϊπιβοοίι. τὸ δ᾽. . πεσεῖν Ἰζο0[κ. 455. ἀλλοτρίας 

τέταν γ. οἸΐπι Βοίδθ, ἀλλοτρίας χάριν γ. Βαγίυῃρ. 450. τὰ δὲ 

ἨρΤΤη. 45854ᾳ. (ἡτρείδαις οὖκ αὐτοῦ περὲ .. εὐμορφῶς κατέ- 

χουσιν ΟΟ Ηαυρ). 460. γύας γὑτὸ ϑήκας ΟἸΠΒοΤΊ. 461. εὔμο- 

ροι αιοκοπ. (»1ἃ βου! θοπάσμι οβϑοὶ εὔμοφοιε Ἠδφτπ.), εὐμόρφους 

ΒΙοπιί., (ἄμομφοι Βοίμ6), ἔμμορφοι Ῥαϊου, σύμμορφοι ϑομνοτγαῦ, 

εὔομφοι οἰΐπι Καγβίοῃ, εὔμοχϑοι Ἐγϊίζϑοιο, ἔμμοιροι ὙΊΘΒΘΙοΓ,, εὖὔ- 

φρακτοι ΒΔυΘΠΘηϑίθΙῃ, γαμόροι ϑομηοίἀ οὙ]η, ἔμφρουροι ἸΚΔΥ561, ἔμ- 

μοροι εἰ!, εὔμορτοι Ἠ], ΑΒΓΘΗΒ, εὔμοχϑοι ἘτίίΖβο6, εὔορφνο: 

Ι, Βοιμηάι, εὔκαλοι άᾶνῖθ5, εὐφόρους ΝΙοίζρου. 462. ἑλόντας 

Αυταίαβ, ἀέκοντας ϑομαοί, ἔτ᾽ ὄντας ΜοίΖρΟΓ. δὲ χγϑὼν ἀπέχρυ- 

φεν (κατέκρυφεν Ἠαγπηρ) γγακοῆοιά. 468. φάτις δυσκότῳ ΚΘΟΚ. 

46354ᾳ. σὺν τόκῳ δημοχράτου δ᾽ ἀργχᾶς ΜΥΑΙΚΟΙοΙά. 4θ4. δημα- 

ράτου Ηραΐ, δημοχράκτου οἵα Ηρτηι., δημοχράντοις ΟΟ Ηδυρΐ, 

δημόκραντον ϑοΒποί 6 1}, ὃ δημάρατος ΜΥοΪϊ, τὸ δημοχκράντου )ἃ- 

γίθ5, δημοχράγου ΒΟΒΪΘ. δημαράτου κάρα τίνει χρέος ΚΙαυβοπ, δη- 

μοχράντους ἀρὰς τελεῖ γρόνος Καγβϑίθῃη, δημοκράντῳ δ᾽ ἀρᾷ τῴώει 

χρέος Βαυομθπβίθϊῃ. 4θ454ᾳ. δημοχράντους δ᾽ ἀρὰς (γ6} δημο- 

κράντου δ᾽ ἀρᾶς) τίνεινχρέος μένειν τ᾽ ΕὙΙΖΒΟΙΘ. 4θ8. τέ μοι αγ- 

βἴθη. μένειν ἀκοῦσαι τέ μοι ὙΥ 61]. 467. πολυστόνων Οαϑαὰ". 47]. 

παλιντυχεῖ τροπᾷ αγδίθῃ, παλιντριβεῖ τύχᾳ ΚρΟΚ, παλιντρόπῳ τύχᾳ 

ΝΔΘγ. 474. ὑπερχύτως 9800}, ὑπερκότων Ῥαυαν. 478. βάλλεται 

δ᾽ ἄχρ᾽ Ὄσσης διόϑεν κεραυνοῖς ΒΌΓΡΘΒ. γὰρ Ὄσσᾳ ΤιΟΌΘΟΚ, περισσοῖς 

ΕΆΘΝ56, γὰρ ὄσσαις Βοῖπθ, γὰρ ὕσσοις ϑοιἀοηβυοκου, γὰρ ὄγκοις 

Ηατίπηρσ, γὰρ ὄσσης ὙΥ Θ5616Γ, πάρος σοῖς ΜΝ ϑομηας, γὰρ ὀξὺς 

ΘΟΠΟΘΙΙΔΠΠ, γὰρ ἄσσον ΑΥ5ΕΥ, γὰρ ἄσσον (οἰϊπιὶ γὰρ ἄχρα . . κε- 
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ραυνῷ) Βαυομοηβίοίη, δὲ χρόσσαις ϑοῃποίἀονη, γ᾽ ὄρεσσιν γ6] γὰρ 
ὄχϑοις ΜΟΙ], γ᾽ ὀὁρόγκοις γ6] γ᾽ ὀρόχϑοις ἨΙ, ΑὮγθη5. (πα! πὶ δ᾽ 
ὀρόγκοις), κολοσσοῖς Ἠοϊπιδορίῃ. γὰρ οἴστροις Διόϑεν κεραυνοῦ Βδρ- 
ΡΟΪα. 478. πτολιπόρϑος ΒΙοηηῇ. 480. ἄλλῳ Καιβίοῃ. βέαν 

ΥΊΘΞοΙου. χατέδοιμε ὙΆΙ]ΟΚοη. ἀπ᾿ ἄλλων. . κατέδοιμε ἸζοοΚ. 

481 498 (ἰἶδις Ο ΜΌΘΙ]]οσ, ααδίζαον ὁμογθαΐ 5 Ηθυηδπη αἰβίγ θαϊΐ, 

πίθου ἀποάδοϊπι ομογθαΐαβ αἰ]οογαΐ θοκ. 481 507 αὐἰπαπθ πρω- 
τοστάταις (481, 485, 489. 491, 494) ἰγἱθυϊ ἢ ΑΤΠΟΙαΐ. 482. ϑοὰ 

{πρὸς Ἰλίου» ΘΟΚ. 488 5αᾳ. οὐδ᾽ ἐτητύμως τις οἶδεν, ἡ τι ϑεῖόν 

ἐστιν ἢ φύϑος ϑομποθιιδηηῃ. 484. τίς οἷδεν; εἴ τι Ἠογδηη, τίς 
οἷδε; μή τι ϑεῖόν ἐστι δὴ Μ οἷ], τίς τόδ᾽ οἷδεν; εἰ δὲ μή, ϑεῖόν ἐστί 
τοι φύϑος ἘΕΥϊίΖβοιθ. εἔτε ϑοιῃποίθυίη. εἴ τος ϑεῖόν ἐστιν ἢ (γ6] 
ἐστί μοι) Αὐταΐι5, ἤτοι δεῖός ἐστι, μὴ φύϑος ϑομαρίζ, τοι ϑεῖόν 
ἐστι μὲν φύϑος Βοί!ι6, ἤ τοι ϑεῖόν ἐστιν ἢ Ο ΜΏΘΙ]οΥ, ἤ τε ϑεῖόν ἔστι 

φύϑος οἱϊπι Ὀἰπά., εἴτε ϑεῖόν ἐστε δὴ Καγβίοη (ἐστέ τε ἘΠρσοΥ), ἤ 
τε ϑεῖόν (ἐστι δὴ γ6]}) ἐστί πῃ ΗΙ, ΑἸ γθηῆβ, ἢ τε ϑεῖόν ἐστι μὴ φύ- 
ϑος; ΒΟΙ]Ο, ἤ τι ϑεῖόν ἐστι μὴ οὐ σαφές Ῥανῖο5. ἐστ᾽, εἰ μὴ φύ- 
ϑὸος Μυβργυ. μοὲε φύϑος Αὐταίαϑ. 485. τίς δ᾽ ϑομαοίζ. φρενῶν 
τητώμενος ΑΙ ΝΔΌΟΚ. 4875. ἐπί τ᾽ ἀλαλαγᾷ λόγους χαμεῖν Οδ- 
5810.. ἐπί τ᾿ ἀλλαγᾷ λόγους καμεῖν ϑίδῃϊον. 488. ἐν ἀλλαγᾷ 

ΚΊδυβθη. 489. ἀχμᾷ Αὐταΐι5, αὐχᾷ Ἠδγίπηρ, αἴσᾳ οἰΐπὶ δι θη- 
βίριη, ἀχμᾷ ΗΙ, ΑἸ γθῃ5. 4895. πρέπει {γ᾽ ὑπηκόους χενοφρό- 
νων δ ἐλπίδων» πρὸ τοῦ φανέντος εὔχαρι ξυναινέσαι εοΚ. 490. 

χαρὰν Ῥαδαν. 491. (πιϑανῶς ἄγαν ϑηλύτερον οὖς οἸΐπη Βοί 6). 

ὅϑλος γγτὸ ὅρος οἸΐπι (ροβίθα ὄαρος ἐνεμέϑη) ἘπηροΥία8, ϑροῦς ΗἨδι- 

ἰππηρ, ὕρόος Καγβίθῃ. πιϑανὸς ὁ ϑῆλυς ἄγαν ἐπινέμεται ϑρόος 

ΜΆΘΙγ, πεϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ἐπιτρέχει ϑρόος ΚθΟΚ. 4992. τα- 

χύπορον ἀλλὰ Αὐταΐι5. ταχύπορος ἀο]οῦ ΠΟΌΓΘΘ. 498. γυναίκο- 

χήρυχτον Υἱοί. 494. 607 {Πρ 5 ΟΠογθας5 (494. 498, δ060) 
ἀἰβιυθαθθαὶ ΕὙδηΖ; ἀθ ἀποῦα5 οορ!ίαθαί Ομ ηοίἀονη; 494--- δ0δ 

οαϑίοαϊ, 606 54. Θοτγρθδθο δάϑισμπαΐ Κϑθοκ. 49454. τάχ᾽ εἰσόμεσϑα 

λαμπάδων παραλλαγάς ἘπηΡΟΙ 85. 4956 ἀοϊ]οὶ Βοί!θ. 497 ἀοϊοί 
ΗΝ οΙ ἡ. 

500. ξύνωρος Καγβίορῃ. χόνις ποδί ἍΝ εἰ]. Ῥοβύ δὅ00 νΘΥΒΌΠῚ 

πο Ὁ] 1556. ΟΡ παῖ Κροκ. 501. ὃς ϑδίδηϊογ, ὃ δ᾽ ροκ. οὐχ 

ἄναυδος ὧδέ σοι ἘπροΥ. οὔτε του Ήρττη., οὔτε μοι Βαΐ]ον, οὔτε 
τοι ΟΟἨΗαδυρί, οὐδέ γ᾽ αὖ ΑἸμιάνρ. οὔτε δαισείων ΝΑ ὈΕΥ. δ04. 

ἀποστυγῶ Κατγβίθῃ, ἀποπτύω Ἐ ΑΥποϊάϊξ, ἀποστρεφρϑῶ ΟῊἨἩΘΦΗΒ6. 
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505. εὖ δ᾽ ἄρ᾽ Αὐταΐαβ, εἰ γὰρ ἨθΥ ΘΓάθη. δ06. ὅστις δ᾽ ἂν 

., ἐπεύχηται ϑομποίάονίη,, 4] ἰδηηθῃ ὅ00 54. Βρυσίοβ μαροί. τάδ᾽ 

ὅστις Ηθτηι., ὃς δ᾽ αὖ τάδ᾽ Βαυομοηβίοίη, ὃς δ᾽ ἂν τάδ᾽ ΚΆΥΒΘΓ, 

(ὅστις τὰ δ᾽ ΚιγοΒμοῖ), ὥστ᾽ εἴ τις ΟΗθδηβ6. 514. ὁ Πόϑιος δ᾽ 

ΕΑ Φ ΑἸ ΓΘΠ8. 516. ἡμᾶς βάλε ϑίδηϊον. 516. ἦλϑες ἄρσιος 

οἵϊπι Βοίμθ. ἦλϑες παρὰ Σκχ. (γ6] παρὰ Σκ. ἦλϑες) ἅλις ἀνάρσιος 

Βυΐϊογ. ἃ δὶς .. ἦλϑ᾽ ἀνάρσια Μϑομπιίαι, ἦσϑ᾽ ργπι., ἢλϑ᾽ 

ΕΑΤΆΑΙγομ5. ἦλϑ᾽ ἀναρσίως ΚθοΚ. 517. κἀναγώνιος ϑρδῃ- 

Πιοἰ ΠῚ. 518. παιὰν Ἄπολλον ἨδθΙ ΠΒΟΘΊΙ.. δ20. “Ἑρμῆν φέλον, 

κήρυκα κηρύκων σέβας οἸϊπι ΥΥ ΕἸ}, “ρομῆν, φέλον, κήρυκα κηρύχων, 

σέβας Μείΐποκο, “Ἑρμῆν, φίλον κήρυκα χηρύκων σέβας τπὰπο ΥΥ̓ 6]. 

525. φαιδροῖσι τοῖσι δώμασι γε] φαιδροῖς ἰδόντες ὄμμασι Δυγδῖαβ, 

φαιδροῖσι καὶ νῦν Ὠϊπᾷ., φαιδροῖσιν αὖϑις ἘΠΡΘΡ, φαιδροῖσέ τοισιν 

ΗΙ, ΑἸγθηβ, φαιδροῖσί τ᾽ εἴσιδ᾽ ὄμμασι νοΥϑὰ ρῬοϑὺ 516 ΚΥΔΏΒΡΟΒΙΐο 

(οἰΐπη φαιδροῖσι δέργμασ᾽) Μϑομαί. δ2854ᾳ. φαιδροῖσι τῆμος 

ὄμμασι δέξασϑε κόσμον δωμάτων 1, ϑομιπη!αϊ. δέξασϑε κόλπῳ οἸΪπη 

οἷ], αὶ ροβίοα ὅ25. 526 ἰΐα ΘΟΠβδγοἰπανὶῦ: φαιδροῖσι δέξασϑ᾽ ὄμμα- 

σιν κόσμον χρόνῳ. φαιδροῖσε καέ νυν ὄμμασιν δέξασϑε νοστοῦντ᾽ ἀρ- 

χέτην Ἠεϊπιδοοῖ. δ26. δέξεσϑε ϑοδ ρου. δέξασϑε νόστῳ ῬϑαΨΙ. 

πολλοῦ χρόνου Ζ8600. πολλῷ (χορῶν Υ8] Ροί[18) ϑρόνοις Καγδίθῃ, 

πόλεως χαράν ΤιοΥΙΠΒΚΙ. 580. Τροίᾳ κατασκήψαντα ΙΌΠΑΘΥ. 

τῇ δικηφόρῳ Ἠφγη. 84. Τοωσὶ θ0Κ. 686. τίεσϑαΐ γ᾽ 

ΚρΟΚ. 640. οὐ ῥυσίου ΟΟἨΗδυρί. 541. αὐτόχϑον᾽ ὃν 

ΒΙοπιί., αὐτοχϑόνων (»τηΐπα5 ρμ]δοοῖ αὐτόκτονον«α) ΒοΙΠΘ. ὅ42. 

διπλῇ ΟΟἩδυρί. ϑάμαρτία ρττη., ποινήματα Ἠαγίαθησ. ὙΘΥΒυΙη 

αἰϊαπᾶθ ᾿Παύαια ραϊαὺ ὁ Ο Βομμηι. 44. γαέρω τε γ6] ρΡοίϊ8 

χαίρω" ϑεοῖσι τεϑνάναι δ᾽ οὐχ ἀντερῶ Βρττηδηῃ. χαῴζρω- τὸ τεϑνά- 

ναι δ᾽ οἱϊπι ϑομποίάονίπ, γαῴω γε᾽ τεϑνάναι δ᾽ οἸἶπι ΕηροΥ, χαίρω" 

ϑανεῖν γὰρ ἘΎΔΠΖ, γχαέρω τι τεϑνάναι δ᾽ Ὀϊπά., χαίρω" ϑανεῖν ἂν 

δ᾽ Ηαγΐαηρ. χαῴζω:" ϑανεῖν δέ μ᾽ οὐκέτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς ΚΆΥΒΘΓ. 

χαίρω τε τεϑνάναι τ᾽ Ἠοἰπιβοοί!. γχαέρω (κατελϑώνν᾽ τεϑνάναι δ᾽ 

οὐκ ἀντερῶ ὙΊΟΙΙ, χαίρετε" ϑανεῖν δ᾽ οὐκ ἀντερῶ ϑεοῖς ἔτι ΝΆΡΘΥ, 

[οτί. χαὶ δῆτα χγαέρω" τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῶ. 46. ὡς νῦν 

δαχρύειν Μογταυοι. ὄμμα νῦν ΚοΟκΚ. Ῥοβὺ δ40 ἰδοῦπδπι βίαίαϊ 

ΜΟΥΚΘΙ. 547. ἔσϑι γε] ροϊϊυ5 ἦσϑα . . ἐπήβολος (οἰ ὅ49 πεπλη- 

γμένος) Βοίιμο, ἔσϑ᾽ ὧν .. ἐπήβολος Ἠδυΐυηρ. ἦστε Βοιρῖ. ἦστε 

γῆς ἐπήβολοι (οἰϊπι ἔσϑ᾽ ἐμῆς ἐπήβολος) ἘΠΙΡΕΓ. δὅ48. ποίας: 

διδαχϑεὶς οἰἐπι Βοίμθ. τοῦδ᾽ ἐδεσπόσω ΟΟ Ἠδυρί. 551. φρενός 

Αεβολυ 5 εἀ. ΜΝ εοκΙεἶπ. Αρρεπάϊχ. 11 
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γ᾽ Ηραΐμ, φρενός σ᾽ Βοϊδβοῃδάθ. ὅδῷ. δύσφρον; τοῦτ᾽ ἔπος 

στύγος στρατῷ ΒΑΙΙΡΟΓΩΘΙ. τοῦτ᾽ ; Ηθυδάθ. στύγος στρατοῦ Αὐγὰ- 

ἰὰ5, στυγόστρατον Ῥαυν, ϑυμῷ στύγος ϑοϊιποίζ, στύγος; φράσον 

7Ζοοῦ5, στύγος φρενῶν Ἐπηροτΐα5, στύγος φρεσίν Ἠδτγίυηρ;,, στυγο- 

στράτῳ Μϑομπάϊ, στέργος στρατοῦ (πὶ ταὔτ᾽ ἐπὴν στύγος στρα- 

τῷ) ΗΙ, ΑΒγθηβ, στύγος: στρατοῦ; ΝΑΘΟΘΘΙΒΌΔΟΗ, στύγος λεῷ Ἠοϊπι- 

βοϑίῃ, στένος λεῷ Ῥᾶνίε8, στύγος πόλε:ι ἸζΘῃηθαν, σοέ γ᾽ ὡς στρα- 

τῷ Κροκ, πόϑῳ στρατοῦ ἨΒΘ(Κ. δδ4. καί πως ἀπόντων 
τς 

ΚΙαιβοθ. ἀπόντων δεσποτῶν Ὠανΐο8. τινά ΒΟΚΙΘΥ. ὅδδ. ᾧ 

νῦν ΗΠ, ΑΒγοη5. τόσον ϑοϊἀοηβίπθοκον. δὴ κατϑανεῖν ΘΟΌΓΘΘ. Αηΐθ 

5δ6 ἀπ γοῦβαμι οχοϊἴθ8θ ρυΐϊαὶ 611, ἄποβ ΗΘΙΪΘΓ. 55θ. 

κέχρανται ΚοοΚ. τἄλλα Αὐγαῖιβ, ϑαῦμα ΑΒΥΘΒΟΙ, ταὐτὰ γ6] πάντα 

σαηδαρὶ, κάρτα Μεΐποκο, πολλὰ οἸΐπι Υ εἰ], ταῦϑ᾽ ἃ ὙΥΊ8Ι. ᾿ ἂν 

οἰπι Ῥοΐβοη. πάντα δ᾽ ἂν Μανίίπ. εὖ γὰρ - . ταῦτα" πολλῷ δ᾽ 

ἐν χρόνῳ ϑομαοίζ, εὖ γὰρ . . ταῦτά γ᾽. ἐν πολλῷ χρόνῳ Ἠ1, ΑΒ ΓΘΠΒ, 

εὖ γὰρ... ταῦτα: πολλὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ ΔΆΟΗΥΙΠΙΒ. εὖ γὰρ πέπρα- 

χταΐ γ᾽" οἷα δ᾽ ἐν κτὲ. ὙΥ 61]. 557. (εὖ λέξει᾽ ἂν ἨθδΔ.}), εἰ 

λέξειεν ΑΌΓΥΘΒΟΠ. 5660. μόχϑος δ᾽ ἄρ᾽ εἰ Αὐταΐι8. ῥόχϑους 

Μϑομάι. δυσαντλίας Μοΐποκο, δΔυσαύλιδα Μϑομπαϊ, δυσναυτέας 

γε. δὄθθϑεᾳ. δυσαυλίας σπαρνὰς παρείξεις Ἠ1, ΑἸ γ6η5, δυσπλωέας 

σπαρνάς τε λήξεις ΜΔΘΉΪΥ. δὅθ054ᾳ. μόχϑους . . λέγοιμέ σοι 

ναυκληρίας σπαρνάς τε ῥέγξεις .. οὔ; εὐναὶ γὰρ ἦσαν νηΐων πρὸς 

φραγμάτων (664)" στενὸν τόδ᾽ οὐ χάδοι γ᾽ ἂν ἤματος μέρος ΚθΟΚ. 

ὅθ01. παρέξεις ΖΔ 000, παρεξῆς ῬδΆΝ, τ᾽ ἀρήξεις ἘπΙρΡΟΥ 8, τε λέξεις 

Ηαδτίυηρ, τε βρέξεις Ἠεγπογάθῃ. χαχοβρώτους αγδίθῃ, χακοτρώ- 

χτους ΑἸλιάμπίρ, κακοστρέμους ΜΘΙΚΘΕΙ. 5615ᾳ. χακοστρώτους 

πλόους. γοῦϑα Ρ.Ὀχίπιο ροβὺ δ16 ροϑὶΐο 510: τύχης παλιγκότου (Υ6] 

τύχας παλιγχότους) στένοντας, εὖ λαχόντας . . μέρος; ΟἸἴπι, ρΡοδίθᾶ 

κακοστρώτους, τί δ᾽ οὐ στένοντες; οὐ λωφῶντες Ὑ Ε]]. τέ δ᾽ οὖν 

ἄνευ στόνων ἐλάχομεν κτὲ. οἸἐπι ΟΥΙ͂7ὕ. δὄθῷ. στέργοιτ᾽ ἂν εὖ λαχόν- 

τες χτέ. Ν βομπαι, στένοντες ἂν λάχοιτε πήματος μέρος; ΟΉΘΏΒθ. 

οὐ κλαίοντες ὅδοον, οὐ καμόντες Ῥαυν, οὐ λακόντες Ἠθδίμ, οὗ λα- 

χόντες ϑομιοίζ, εὖ λαχόντες (φΓΔΘἕοΓΘΠΒ οὗ κλαέοντες) Ηρτγπι., οὖκ 

ἀχοῦντες ΟΟῊδαρί, οὐ λάσκοντες ΕἾΔΠΖ, εὖ λαχόντες ῬΥΪΘΠ, οὗ 

παϑόντες ΜΔΘΗΪν, οὐχ ἁλόντες ΤΥ. Μοπηδοη, οὐ γαλῶντες ὁ ΒΚδη. 

(οὐ λακόντες ἦμεν δύσμοροι; ἸΚαγϑίθη). ἡδέος μέρος Ἰ)ΑΥ]68. δὅθ9. 

τὰ δ᾽ αὐτὰ γοὶ τῷ δ᾽ αὖτε Ζ200}, τοῖς δ᾽ αὖτε Ἠδτγίπηρ. καὶ χέρσῳ 

προσῆν ϑομυοίΖ. γέρσῳ ᾿πόρισε καὶ ΚρΟΚ. 04. ἠόνων ῬΓῸ 

ΑὉὮ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 168 

δηίων Μ ϑομπιίαθ, Ὑογβαπι ἀοοὺ Καγβίθῃ. 565. δ᾽ αὖ Οδβαυθ. 

λειμωνέας ϑομαοίζ. 566. πρῶχκες ΡΙῸ δρόσοι Μ ϑομπάϊΐ, πάγοι 

Υγ611, βρεγμοὶ Κορε, βόλοι Ῥανίθ5. κατεφάκαξον πᾷ. ἐμπέδῳ 

σαηδυρί. ᾿ σίνεις ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΓ. ὅδθ54ᾳ. δρόσω κατεφέκαζον, ἔμπε- 

δον πίνον ἐσθημάτων τιϑέντε κἀνϑηροῦ τριχός Ἠδγίυῃρ, (ογί. ὃρό- 

σοι κατεφέκαζον, (ἔτρυχον» πάγοι | ἐκϑυμάτων τιϑέντες ἔνϑηρον 

σίνος. 567. ἀνϑηρὰν Αὐταΐυδ, ἔκϑηρον ΑὈγοΒΟΙ, ἔγγηρων Βδα- 

οποπβίοὶη. ἀνϑηρὸν χρόα ὙΥ οἷ], ἔγκηρον χρόα Μοΐποῖο, (εὲ ϑηρῶν 

τριχέ ῬΑΥ]168). 568. δ᾽ ἂν λέγοι Αὐγϑίαϑ. 572. πένϑιμ᾽, εἰ 

παροίχεται Τ,ΘΘΌ ΘΗ. 578. παροέχεται δ᾽ εὖ Βοί!ο, π. δὴ Ηδὰ- 

Θμθηϑίθίη. 574. ὡς μήποτ᾽ αὐτοῖς ΜΆΘΙΪγ. αὐτοῖς μηδ᾽ ἀναστέ- 

νειν μέλειν Αυταΐαδ, αὖϑες μηδέν᾽ ἀνστῆναι πάλιν Βυγρε5, αὖϑις μηδ᾽ 

ἂν ἀνστῆναι μέλειν 61}. 575. ἀϊστωϑέντας Αὐυγαίαϑ. 5755α. 

τί τοὺς δ᾽. . ζῶντά τ᾽ Ῥαυν. λέγω; . . χρή. τύχης Ῥανίο8, λέγειν 

τὸν ζῶντα κἀλγεῖν ἨοΥ ΜΘ ΓΆΘΗ. δ75--77 γοϑβί 5719 ἰγδηβροηῖΐ 

ΕἸ ΟΣ ηρ, (ροϑὺ ὅ81 ΟΥ̓ Π]ΔΠΠ). 576. τέ ζῶντα. . χρῆν Αυγαΐυβ. 

ἀλέγειν Καγβίοῃ. παλιγκόπου Ἠθϑίῃ. 577 ἀοϊοί Ηογογάθῃ. ξυμ- 

φοραῖς κατάξιον ἨΤ, Αἤγοη8, συμφορὰς κατεύχομαι Βδυομθηβίοϊῃ. 

580. τόδ᾽ εἰκὸς Θοῦτοο. τόδ᾽ εἰχὸς ἡλίου ᾽ν φάει Μϑομπαι. Ῥοϑί 

580 Ιδοῦπϑπὶ βἰαύαϊ ΜΘΡΚΘΙ. ὅ8054ᾳ. τάδ᾽ εἰκὸς . . ποτώμενα 

6] (αὶ δηΐοα 581, ποτώμενος 80γἹρίο, Ροβύ 598 οΟἸ]οοδηάαμη 00Π- 

ἰροογδί). 5805αᾳ4ᾳ. τάδ᾽ εἰχὸς .. ποτώμενοι, Τροίαν ϑ᾽ ἑλόντες 

ΒΙοτηΐ. 581. ποτωμένους ϑίδῃϊογ, ποτωμένῳ Ἠραΐ. ΥΘΥβαπι 

δῃΐο 680 τοὶοὶς ΤΔΟΠΠΔΠΗ. 589 5αᾳ. ἑλόντες τήν ποτ᾽... λάφυρ᾽ 

(ἦν τοῦτο τοῖς . . νόμοις) ἐπασσάλευσαν ἀρχγμάτων γάνος ΒυγΓβθΒ. 

588. ϑεῶν ὙΑ]ο κοι. λάφυρα πάντα Αυγαΐι5. λάφυρα πανταχῇ καϑ᾽, 

681 (ὑπὲρ . . ποτώμενοῦθ) ροβί ὅ82 ΡΟΠΘΠΒ, ΕἸΡΘΓ. 584. (ἄρειον 

Ῥδυν), ἑρκεῖον Ηραίι, ἀχραῖον οἸἐπι Βοίῃθ, ἀρχαέοις ῬΟΥΒΟΙ, Ἄρ- 

γεῖον ΟΟ Ηδυρί, εὐκταῖον ΒΔιΟΠΘηβίβίη, ἀρτητὸν Μϑομπάϊ, ἀλκαῖον 

ΟῊδηβ6θ. ὅ88. κλύοντά σ᾽ οἰϊπι ἘροΓ. εὐλογεῖν στόλον ϑοιποίάθο- 

ψίη, εὐλογεῖν στρατόν ἘΏΡΘΓ. 586. χάρτα στρατηγόν ΔΥΒΘΓ. 

589. ἧβαι ὙΥυπᾶοι. τοῖς γέρουσι νοῦς ΜΟΥ, τοῖς γέρουσιν οὖς 

ΜΈ ΚΙοΡ. γέρουσι μανϑάνειν ἨθΥΘΓάθΗη. παϑεῖν ΟἨκσυρί. 590. 

πρόμοις Ῥαυν. Κλυταιμνήστρᾳ λέγειν Ῥανίε8. 591. σὺν δ᾽ ἐπο- 

λολύζειν Μδομϊγ. ἐμοέ δ Υ]65. 5992. (ἀνηλάλαξα πῶς πάλαι γα- 

ρᾶς ὕπο Ομτῖβί. ραῦ. 171). 597. αἴϑεσϑα: ϑομποίἀονπίη. Ροβί 598 

οχ Οτβί. ρμαί. Τ6 λόγοις τε τοῦδ᾽ εὔπλαγκτος οὖσ᾽ ἐφαινόμην, πει- 

σϑεῖσα τῷ φέροντι ϑέσκελον φάτιν ἱπἰουροποηάσπη οθηβθί ὙΘΒΌΠὶ 
11 
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πεισϑεῖσα τῷ φέροντι ϑέσχελον φάτιν Ἠδττη. 5699. γυναιχεῖοι 

στόλοι (γ6] λόχοι) Ἠαγίαηῃρ. 

600. ὀλολυγμὸς Κοοῖκ. ἄλλον Ἠαγίυηρ. 601. ἐν ϑεῶν ϑ᾽ 

Θομαοίζ, ἔν τε ϑεῶν Ἡαγίαηρ. 6092. χαίοντες Ὀδβδιθοηαβ, 

κοσμοῦντες Τιορταπα, χομῶντες γε] κομοῦντες ῬΑΌΨ, χνισῶντες νοὶ 

ϑοινῶντες Ἐπιροτία8, χοιῶντες Ηθττη., χινοῦντες ΟἸΪπὶ Καγβίθῃ, χυ- 

νοῦντες ΗΙ, ΑἸ γοη5, χῳρνῶντες, ρΡοβίοα χηλοῦντες ΝΥ ε]], καινοῦντες 

θανίοβ. θύθθϑᾳα. δέξασϑαι (τέ... ἀνοῖξαε:), ταῦτ᾽ ΜΆΘΗΪΥ. 608. 

ἢ ἀπὸ στρατείας ἀνδρὶ Αὐταΐπ5. Ὑ ΥΒαπι Ροϑὲ 608 ᾿ἰπϑουῦ, ΒΟΥ ΌΘῺΒ 

609 πύλας ἀμείψας ταῦτ᾽, ΜϑοΒπνΙαΐ. 609. πύλας τ᾿ ΑὈΓΘΒΟΝ. 

πύλας ἀνοίξω" τάδε δ᾽ ἀπάγγειλον ΚεοΚ. σὺ δὲ τάδ᾽ ἄγγειλον ὙΥ 6}}. 

610. ἥχειν δ᾽ γο] ἥκοι δ᾽. . ἐράσμιος ὙΥ εἰ]. Ὑογδαπι ἀο]οΐ ΗΥΟΙ,. 

610 54. πόλει, γυναικέ: πιστὴν ϑομποίἀονίη. πόλει γυναικέ ϑ᾽ ἣν ἂν 

Ηεἰπιβοοίῃ. 61. δ᾽ ἂν δόμοις Ἡ7οΞ5. ἐρεῖ ΕπιροτῖαΒ. θ]12. 

οἵαν πάρος γ᾽ ΜΆΘΗΪΥ. θ14. σημαντηρέων Ἠαγίυῃρ. 616. οὐκ 

οἶδα ϑομποίζ, οὐ δ᾽ οἶδα ΤΉ ΘΓΒΟΝ. 617. γαλχὸς Αυγαΐα8, κάλ- 

χης Τγτπμῖι. φελλοὲ βαφάς Κροῖκ, χαλκὸς ῥαφάς ΜΆΘΒΕΙΥ. 618. 

τοιόσδε ἘπροΥ, τοῖος δ᾽ ὃ ϑομποίάονίη. χόμπος πᾶς Μρίποᾷο. 

620. εἶπεν ἀνδάνοντά σοι οἰϊπι Βοί!ε, εἶπ᾽, ἐμάνϑανόν τέ σοι Βδτα- 

θεῦροσ. θῷ054. οὔπω τ᾽ εἶπε. . τοροῖσί ϑ᾽ ἘπΩΡΘΓΙαΒ. 620 5αᾳα. 

αὐτὴ μὲν εὖ πως εἶπε, μανϑάνων τε σὺ τοροῖσιν ἑρμήνευσον. οὗ πρέ- 

πει, λόγοις. νῦν δ᾽ εἰπὲ Μυθατ. 621. τοροῖσέ γ᾽ ΟἈΤΏΡΘΓ, τοροῖσέ 

ϑ᾽ ϑομαοίζ, τοροῖς ἐν ϑοϊἀοηβίμθοκον, τοροῖς ἔσ᾽ ΜΑΘΗΪγ. ἑἕρμη- 

νεῦσέτ᾽ εὐ. λόγοις Ἠατίπηρ. λόγοις ΒΙοπιῖ., λόγων Ἡ1, ΑἸ ΓΘΗΒ. τοροῖσι 

ϑ᾽ ἡρμήνευσεν εὐπρεπῶς λόγοις προ. εὐπρεπεῖ ἴῃ 1. ΒΊρΟΙΙ, εὐπρεπῆ 

ΑὐταίαβΒ. Ῥοβὲ 621 γϑύβαπι ἱπίθγοϊ 1556 ορί παν Κϑοκ. 6θ24. τήνδε 

γῆν, φίλον ΑἸλιάνῖς, τῇδε γῇ φέλον Ὑῇεἰϊ. τῆσδε γῆς φίλῳ στρατῷ 

Κεοοκ. 698. δόξαιμι ΜΔΘμΙγ. λέξαιμ᾽ ἂν ἀφευδῇ τορυάϊαὶ Οοπίπρίοῃ. 

τἀφευδῇ Τὐπποοά. 6260. ἐς οὐ πολὺν Αὐταΐι5, ὥστ᾽ οὐ πολὺν 

Βαάμαπι. φιλοῦσι Ἡδιβᾶ6. φίλοισι κρύπτεσϑαι ατβῖθῃῆ. 627. ὡς 

Ηοἰπιβοοθίῃ. τούτου γ᾽ ἂν εἰπὼν Ἠατίαπρ. χεινὰ μὴ ᾿ληϑῆ Αὐγαΐαβ. 

κἀληϑῇ ϑεμαοίζ. Απίο θ28 γϑγβαπὶ (ἀλλ᾽ οὔ σε χρύψω καέπερ οὖκ 

εὐάγγελα) Θχοίάϊθ86 ρΡαϊαὶ ὙΥ ΟἹ]. 628. εὖ χρυπτὰ ἨΤ, ΑἸ ΓΘΠΒ, 

εὔχαρπα ὙΝ Εἰ]. 629. ἀχαϊχοῦ Υἱοί. 631. ἀναχϑεὶς οἰόφρων 

Μδθῆυ, ἀναχϑεὶς ἐγκότως ΟΉΘΠΒ6. θ315ᾳ. ἀναχϑέντ᾽..] χει- 

μῶνα κοινὸν . . ἁρπάσαι ΑἸλιάνρ. θ82. καινὸν Καγϑίοῃ. ἔχϑος 

Οαβδυθοηυβ. ἥρπασεν 7 ΗΠ ΠΌΟΓΕ. 638. ἄχρου σκοποῦ Αυγαΐίαϑ. 

68. πότερα δ᾽ ἄρ᾽ Αὐταΐα5, πότερον ἄρ᾽ Καγβίθῃ. 638. τοῦ 

ΑὉ ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 160ῦ 

στρέφοντος Αυγδίαβ, τοὐφορῶντος Υ ΕἸΞΟΙΠΘΓ. θ3954ᾳ. χειμῶνα 

δαιμόνων κότῳ . . τε ναυτικῷ στρατῷ ΕΝ ϑομπιαι. 640. ἐλϑεῖν 

τε λυσσῆσαί τε Βαᾶμιδπι. κότον ΟἸΐπι Βοίμ6. θ42. ἣ τιμὴ (αἱ 

τιμαὶ) ϑεοῖς ϑομιοθιηᾶπῃ, ἀξία ϑεῶν ΚροΚκ. θ45. ἕν τε δήμειόν 

τ᾽ ἔχειν ΟΟἩΗαυρί, ἕν τι δήμιον τυχεῖν γο] ἕν τὸ δήμιον φαγεῖν 

(δακεῖν) ϑομποίἀονίη, ἕν τε; δήμιον τύχην ΚοοΚ, παντὲ δημέῳ τ᾿ 

ἔχειν ΜΘ. τυχὸν ΒΙοπηῖ., πονεῖν γ6] χαμεῖν Καγβίθῃ. θ4θ. 

ἐχραπισϑέντας γεὶ ἐξαλισϑέντας Ἐπιροτίαβ, ἐξαϊστώτους Ἠατίαπρ, 

ἐξανυσϑέντας ϑομοθπιδηη, ἐξαμηϑέντας Βδυομθηβίθϊῃ. 647. διπλῆν 

μάστιγα Βδιομθηβίθϊῃ. 649. σεσαγμένῳ ἨθΙΠΙ. 660. τῶνδ᾽ 

Αὐταΐαβ. τῶν ϑϑίδηϊ!ου. 6ὅ154ᾳ. εὐάγγελος ἥκων τε Οδβαυθ. 

8661-- δ4 μου οτάϊηθ: πῶς . . λέγων χειμῶν᾽ ἀραῖον . . ϑεοῖς, σω- 

τηρίων γε . . ἥκοντα δηΐθ 641 τϑροηῖϊΐ ΚρΟΚ. θὅῷ. εὐσοίᾳ 

ΑΝϑῦοκ. Ῥοβὺ 662 ἰδουμᾶπι βίδίαϊῃ ϑΟ ΠΡΟ Γ. θ0ὅ4. γειμῶνα 

δᾷον Κατβίθῃ, χειμῶνα κλαίων ΥΘΙΙ. 6065. δ᾽ ἄρ᾽ ϑίδηϊογ. 

667. φϑεέραντε γε] φϑεῖράν τε ΑΡτθβοῦ. Απί θὅ8ϑ {08 ὙθΥβαΒ 

ἰηἰογοὶ 1586 ρυϊαὺ ΚΘΟΚ. θὅ8. ἐν νυχτέ: δυσκύμαντα δ᾽, πΐδ] γ0Γ- 

515 ρΡοβὺ 662 οΟἸ]οοδπάπ8 510, ΗΘΙΊΩ. δυσχείμαντα Αυγαΐιβ, δυσπη- 

μαντα ΚΑΥ56Γ. Ῥοβῖ 658 ἰητοσροηῖΐ 675, πυϊὸ βαδίαηρὶ 661 Κροκ. 

660. ἤρειδον ΒυΓβ68. 661. γειμῶνι τυφῶ σὺν ξάλαις ὀμβρο- 

κτύπῳ Κορ, χειμών τε φυσῶν . . ὀμβρόκτυπος, ΥοΥδα δηΐθ 6600 

ρμοβίίο, Μϑθιϊν. χειμωνοτυφῷ οἵα Βοίμθ. τυφῷ ϑομαθρίζ. ζάλῃ 

γ᾽ Ῥαυν. 662. ποιμένων κακῷ στρόβῳ Αὐυγδίᾳδ, ποιμένος κακῷ 

στρόβῳ ϑομαοίζ. κακχοστρόβου Ηδτ.. στρόβοις ῬΔΒΙ6. 66. 

ἀνῆϑε Μοΐποῖκθ. 664. ατερ. ον. Βμοί. αν. ΥἹ 1188 Ἀργείων 

νεχροῖς. 66. ϑραύσμασίν τ᾽ ἐρειπίων οἸ᾿πι ϑομαοίζ, ναυτικῷ τ᾽ 

ἐρειπίῳ ΒοΙίΠ8. 666. νεώς τ᾽ γ6] νεῶν τ᾽ Αὐτγαΐιβ. ναῦν τ 

ἀκήρατον σαφῶς Ἐαγδίθῃ. ἀκήρατον σάλου Ὄϊπά., ἀκήρατον σαοῖ, 

γ. Ῥγοχίπιο ἀοοίο, ΑἸ σ]Ρ. θ6θθ54. σχάφους ἰϑύς τις οἱ]. 

667. ἤ τοι παρεξέκλεφεν Ἠδγίυηρ, ἤτοι (γ6} ἤ τις) τύχη ᾿ξέκλεφεν 

ἢ ̓ ξερύσατο (Υ6] ᾿ξελύσατο) Ἰζαγδίθῃ. ἥρως τις οἸἐπι ὟὟ οἱϊ. ἠών τις 

ἐξέχλεφεν ἦ ΗΙ ΑἸ ΓοΠ8. σχήπτων τις ἐξέχλεφεν Κοοκ. ἢ ᾿ξῃρή- 

σατο Ἠρτμ., ἠδ᾽ ἐρρύσατο ΚΔΥΒΘΓ. ἤτοι τότ᾽ ἐξέκλεφε κἀξηγή- 

σατο ἘπροΡ. κἀξερύσατο Μοΐποκθ, ἦδ᾽ εἰσώρμισεν Βδυομοπδίθϊμ. 

668. ϑεὸς τότ᾽ Βδιομθηβίθὶῃ. 8669. σώξειν Αὐταίυ8. ναῦν στε- 

λοῦσ᾽ Οδπίογν, νιν ϑέλουσ᾽ Βοίμθ. ὙοΥϑυμη ἰπηϑἰϊοίατη Ραυΐαῦ Βομαθοῦξ, 

ἰΐθπι, πἰδὶ ροβὺ 6711 ὑγδηβροῃθηα 8 οἷ, Καγβίθῃ. 670. μηδ᾽ ἐν 

ὅρμῳ Επρογ. ἀνόρμους ἘΒΚΘΓ, ἄνορμον οἰΐπι ΒοΙΒΘ. ἀνόρμων 
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χυμάτων Ἠαλγίαηρ, ἀνόρμου κύματος ΘΟΚ. 071. (χραταΐίπεδον 

γοββίιβ, χραταιγέων Ζ28600). Ῥοβὺ 6171 ΥΘΥΒῸΠῚ ΘΧΟΙἀΪθ586. οὐ ροϑί 

Βὰπο 675 ΟΟἸ]οοδηἀθμη 6556 μυϊΐαί ὙΥ 61]. 6079. αὖ πεποιϑότες 

Ηαγίυαηρ, εὖ πεποιϑότες Καγβίθῃ. Ὑϑγβαμῃ ἀο]οὶ ἢ ΚΙοίΖ. 674. 

νεῶν δδδι}.. νέαις ἴῃ 1]. ΒΙροί!. θ756. χατεσποδημένου Μοϊποῖκ. 

676. ἐχείων τ᾿ Ἠαγΐπησ, ἀμπνέων ὙΔΙΟΚθοη. 6078. ἡμεῖς δ᾽ 

Βομαοίζ, χἠμεῖς γ᾽ ἘΠσοΥ, ἡμεῖς τ᾿ γ8ὶ ἡμεῖς γ᾽ ΗΙ, Αγθη8. ταῦτ᾽ 

ἐρεῖν δοιάζομεν ΜΆΘΗΪΥ. 679. (ἡγαμέμνονα μὲν οὖν, νθγ- 

βἰδιυβ 681---684 δηΐο 6719 ΤΟΡοϑ(ἰϊ58, ΑἸμιαπὶρ), ενέλεώ γε ναῦν 

Κοοκ. δ᾽ ἄρ᾽ οὖν γε] μὲν οὖν Αὐταΐα5, γὰρ ἂν ΒοίΠΒ6. 679 5α. 

Ἠενέλεων μὲν οὖν. . προσδόκα ϑανεῖν Ἠαγίπηρ, Ἠενέλεών γ᾽ ἂν οὐ 

. προσδοκῶ μολεῖν Βαάδπαπι, Ἠενέλεων γ᾽ ἔρως . . προσδοχῷ μο- 

λεῖν Μ Βομηαί. 680. πεφευγέναι μάλιστα προσδόκα μόρον 6χ- 

βροοίαὶ Επρσον. προσδόκα ζόειν ἸΚαγϑίοῃ, προσδοχῶ μέλειν ἨΤ, ΑἸ ΓΘΗΒ, 

προσβολὴν μολεῖν ΚΘΟΚ. 681. εἰ γοῦν Αὐυταΐαβ., εἰ γάρ ΒΙοπνΐ. 

685. τοιαῦτ᾽ γ6] καὶ ταῦτ᾽ Ηρ βοοίῃ. θ86544ᾳ. ΠΟΙ ΟΠΟΥ 5. {11- 

Βαυϊ Κοοκ. 0686. ὠνόμαξεν ἨρτΠι. 687. ἐς τοπὰν ὙοΥΤΔΙ]. 

688. ὧν μὲν οὐχ ὁρῶμεν ΑἸλιάπίρ. (οὔτις ὅστις οὐχ ὁρῶμεν ΜοίΖ- 

5617). οὗπερ οὐχ ὁρῶμεν Ο ΒΙΡΌΘΟΚ. 690. οὐ τύχᾳ δϑίδηϊ!ου, (ἐν 

μυχῷ Μυϑρτ.), ἐντυχῇ Ῥαυν, εὔστοχον ΜΆΘΗΙγ. 692. ἀμφινείκῃ) 
Ελέναν γε] ἀμφινεέίκηϑ᾽ “Ε. Βοί!ο. ἐπείτερ ὄντως ϑοιμπνογαί, 693. 
(Ελένα γ᾽ Οδ58.}.), ἑλένᾳς Βομποι ἀν η. 694. (ἁβρομέτων  ἃΚο- 

ἢ614), ἀχροτέμων Μοίποᾷκο, 696. ζαέντος Ἠδγΐαηρ, χαλοῦντος 

Καγβίθῃ, γελῶντος Βδιομποηβίθίη, πιαντὸς ΟἸΐπι, ροβίθα γ᾽ ἐαντὸς 

εἰ], πιπράντος Κ6οΚ, Πἴγωνος (γ6] 1 ἰγῶνος) ΜΕΙΚΘΙ. 697. πολυ- 

άνδρου δὲ Ἠαγίαμρ. δὲ ϑίδῃ!ον, δὲ οὐ 699 ἔχελσαν οὖν ϑομαθίζ. 

698. κυνάγουν ΚοοΚ. πλάτας Οδηΐον. ἔφανϑεν ϑομοριηδηη, ἄφαντοι 

ΚΙτγΟΒΠοΥἿ. 0699. χέλσαντες γε] ἔχελσαν τὰς Αὐταίι5, κέλσαν τοῦ 

Οαβαῦῦ. χέλσαν ναῦν ΟΥ̓́Θ], κέλσαν πρὸς Ἠδυΐπηρ, κέλσαν δ᾽ ἐς Βατ- 
σατὰ, χκέλσοντες Μοΐποκο, χελσασῶν ΚιγΟΒΠοΥ͂. Σεμοεισίας Α Ιλιᾶγήρ. 

θ69954ᾳ. χελσάντων ἐπ᾽ ἀεξιφύλλους Σιμουντέδας ἀκτάς ΗΙ, ΑἸ ΓΘΏ5, 
προὔτυφαν Σιμόεντος ἀκτὰς ἐς βαϑυφύλλους ϑοιποτγαί, 

700. ἀχτὰς ἀεξιφύλλους (οὐ 716 οὰπὶ Βυΐ]6γῸ πτολιτᾶν) οἸΐτὰ ῬαΙθυ. 

ἀχταῖσιν ἀεξιφύλλου ἘρΟΥ. αὐξιφύλλους Αὐγαΐπ5. πληρεσιφύλλους 
Οδβδυῦ.. εἰνοσιφύλλους ϑομαοίζ, ἀρκεσιφύλλους ΕὙΔηΖ, ἀχριτοφύλλους 
Ῥδ]ου, ποικχελοφύλλους ὙὟ ΘΙ], ἀεξιϑύμους ΑἸλιάνίρ. ἀκτὰς ὠλεσιφύ- 
λους ΗΙ, ΑἸ ΓΘΏ5. 701. διεπέρων μετιόντες Ἡ ΒΕΟΚ. 704. ἐπέ- 
λασε Ῥαυν, ἔπλασεν αΚοῆο]αά. 707. πραξομένα Καγβίθη. 708. 
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ἐχφάντως δ᾽ ἔτινον Ἠδυΐαπῃρ. εὐφάτως Καγβίοῃ. τίέοντε γϑ] τίουσι 

Ῥααν, τίοντος ϑομαοίζ, τένοντας Ηρττη., τέουσά ϑ᾽ ΟΟἨδυρΡί, τιϑέν- 

τας ἩΙΠΙΑἾγομΒ, τιόντων Κροῖ, τίοντάς γ᾽ ΤΑΥ]68. ἐχφρόνως τε- 

λοῦντας Ο ΒΙΌΌΘΟΚ. 709. ὑμέναιον ὃν ϑομαοίΖ, ὁμέναιον οἷς ἨοΙΠ.:. 

ὑμέναιον ὡς Ν͵ε!. 712. γεραιοῦ ΑὐταῖθΒ. 719. πολυϑρέμμων 

οι Βοίμθ, πολύδακρυν ϑομαοίζ, πολύδημος Θομνογᾶΐ, πολύαινον 

Καυβοῖ, πολύδειρος ΚΘΟΚ. 715. παμπενϑῇ γ6] πανώληῃ Αυγδίι8, 

πάμπροσϑεν ἨθδΙ, παμπρόσϑῃ ΑΌΥΘΒ0Ι, παμπήδην ϑοϊιποί, παμπλή- 

ϑει Βυί!εν, πάμπροσϑ᾽ ἣ ΒΙοπιῆ., πάμπροσϑ᾽ ἢ οἵἶπι Ηογπι., παμπορϑῆ 

Θρἰά]ογ, λαμπρῶς δὴ, ῬΡοδίθδ παμπροσϑεὶ ΗἨΤ, ΑἸΓΘΠΒ, παμπόρϑην 

ὙΊΟΒ6Ι ον, παντρώκτην ΟΟἨΗδυρΡί, πάμπροσϑ᾽ ἢ ΑΟΥΝ δελποίάον, 

παγχορδῆ ϑομπογαῦ, τἄμπροσϑ᾽ ἣ Ἠρυβάθ, λαμπρῶς ϑὴν ανΙ685. 

πάμπροσϑεν πολύφημον Βοίϊθ, πάμπροσϑ᾽ ἢ πολυδάκρυτον ΠΟΏΠΕΣ, 

γαμβροῖς δὴ παλινωδόν ἘπροΥ. πολύαινον ΔΥΒΘΓ, πολύφερνον 

ΝΜ οι αι. 715 54. τὰν πρόσϑεν γ6] Ῥοίϊι8 κἄμπροσϑεν πολύϑρη- 

νον αἰῶ διαὶ πολιτᾶν Ἐπιροτία5, καὶ πρόσϑεν πολυϑρήνων ἀτᾶν ἀντὶ 

πολιτᾶν οἴϊπι ὙΥ οἰ], πάμπροσϑ᾽ ἢ πολὺ ϑρηνεῖν αἰῶνα φέλων πολιτᾶν 

Οὐδ ηη. 716. αἰῶν᾽ ἀμφὶ (ἀμφὶς α ΟΥ̓ Βομποια 61) πολιητᾶν 

Ῥαυν. αἰῶνα διαὶ πολιτᾶν Ἐπηρογίαβ, αἰῶνα, φέλον (φέλων τιϑ] οὶ 

ΚΙΔαβθη) πολιτᾶν Ηθογπι., αὐαξ, ὧν ἀμφὶ πολιτᾶν ΟἸΪΠῚ, Ροβίθδ παιῶν 

(παιᾶν᾽ ϑοινθγαῦ) ὧν ἀ. π. ΗΠ ΑΒ τοηΒ, αὐῶν᾽, ἄφαρ πολιτᾶν Βδτη- 

θοΥρου, αἰῶνα καὶ πολιτᾶν Ἠδγΐαῃρ, παιᾶν᾽ Ἀΐδα (ΟἸΪπὴ αἰῶνα δι ὧν) 

πολιτᾶν ἘπροΙ, αἐῶν᾽ ἔτι πρὸς πολιτᾶν ΚΘΟΚ. 715 544ᾳ. πάμπροσϑ 

ἢ πολύϑρηνον αἶνον φϑιμένων πολιτᾶν μ..αἷμ᾽ ἀνακλαῦσαι βοΒοθπιπι, 

παμπενϑὲς πολύϑρηνον αἴαγμ᾽ ἀμφὶ φεῦ πολιτᾶν μέλεον αἰσαν ἀνεῖσα 

Καγβίθη, ἦ πολύϑρηνον, αἰξηῶν ἀμφὶ γυναικὶ μέλεον κτέ. Μ'Βοικηῖαί, 

πάμπροσϑεν πολὺ δεύτερον αἰῶν᾽ ἀμφιπολέταν μέλεος αἷν ἀνατλᾶσα 

ΑΙμλιάπνὶσ. 7185α. λέοντα σίντην ΜοίποΚΘ. 7195α. ἶνιν δρόσοις 

ἀγάλακτον οἴκων ἀνὴρ φιλομάστοις οἰΐπι Ὑ 61}. 720. δοῦλος ἀνὴρ 

Ῥᾳαν, οὗτός γ᾽ ἀνὴρ Ἠραΐι, ὧδ᾽ ἀνὴρ Ήρτπι., ὅπως ἀνὴρ ὙΊΘΒΘΙΟΤ, 

ἀρνῶν ἀνὴρ Κοοκ, βότας ἀνὴρ Ἠουβάθ. οἰὸς δρόσοις φιλόμαστον 

γε]. 794. πολλὰ Αὐταΐιβ. πολὺ δ᾽ ἐνέσχετ᾽ ἀγκάλαις Ἠατίαῃβ, 

πολέα δ᾽ εἴχετ᾽ ἀγκάλαις Ἠδυομοπϑίθίῃ. ἔσκχκ᾽ ΟΑΘΔΆΟΠαΒ, ἢσε 

ΠὈἰπᾷ., εὖδ᾽ Μοίποῖκθ. ἔσχετ᾽ ἀγκάλαις σαΉΗδυρί. 720. φαιδρω- 

πὸν Αὐτοί. 729. πρὸς τὸ τοκήων ϑίδΔηΪΘΥ, τὸ πρός γε τοκήων 

Ῥᾷιν, τὸ πρόσϑε τοκήων ΜΝ ΘἸΙΔΌΘΓ, τὸ πρὸς τοχέων ὧν ΚΙΔῦΒΘη, 

τὸ πρὸς τὸ τοκήων ΘΟ Βομμοίάον, τρόπους τε τοχήων ΕΏΡΕΓ, 

πάλιν τὸ τοκήων ΚδγδοΥ, πάραυτα τοχήων Τοάϊ, τορῶς τὸ τοκήων 
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Ζ8Κ85. 780. γάριν τροφᾶς γὰρ ῬοδΥδοη. τροφοῖσιν ΟἸΐπὶ ΒΙΟπηΐ, 

731. ἄγαισιν, φοβίοᾶ ἅγαισιν Ἠθτπι., ἄσαισιν ΒΌΓΠΘΥ, ἄγραισιν, 

ροβίοα μάχαισιν γ6] ἀγῶσιν ΒΔ ΘΥρΟΓ, ἀγαῖσιν ΚΊααΒοη., μάται- 

σιν α ΟὟ Βομποίάον. σὺν ἄταις ΕἾχ, ἐν ἄταις Βοίμο, ἐν ἄλαισιν 

δπομοπβίοίη, σὸν ἀγαῖς ϑομποίάονίη, ἀάταισιν Μεοίποκθ, διεαέ: 

ταῖς Μϑομμηαί, ϑανάτοισιν Κοππροᾶγ. ἄταις μηλοφόνοισιν Βα οΥ. 

732. ἀχέλευστον ϑρδηοίμι. 782 γμοβί 1838 οο]Ἱοοαΐ Κροκ. 

360. ἐχϑέου ΑὐυταΐυΒ. ἐκ ϑεοῦ δῆτ᾽ ϑομυοίζ. δ᾽ ὡς ἱερεύς 

τις γϑὶ δ᾽ ἱέρεώς τις Μρίπροᾷκθ. 88. τοιαῦτα δ᾽ Αὐγδίαϑ, 

παρ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἩρδίΝ, παρ᾽ αὖ τάδ᾽ ὙΥΊΘΒΕΙΟΓ, παραὶ τάδ᾽ ϑομηοίάε- 

ψὶη. ἦλϑεν Ζάοοῦ, ἦλϑέν γ᾽ Ῥααν. 739. λέγοιτ᾽ ἂν Αὐγαΐαϑ, 

λέγοις ἂν Καγϑῖοῃ. φρόνημά μιν ΑΟὙὟΝ ϑΒομποίαθν. 740. ἀκα- 

σχαῖον δ᾽ Ῥοΐβδοῃ. ἀκχασκαῖον γέλασμα Καγβίοῃ, ἀκχασκαῖον στά- 

λαγμα Κεοοκ. ἀκασκαέων ἄγαλμα πλούτων Μ΄ ϑοΒπαί. 742. τηξέ 

ϑυμον Μϑομηιάι, ϑελξέϑυμον ΕηροΥ, δηξέρρον ἨθΙπΙΒΟΘίἢ. 748. 

(παρακινοῦσ᾽ Αυγαίμ5), παρακλινϑεῖσ᾽, απο ϑομαοίζ τορυαϊαυϊῦ, Μοι- 

ΠΘΚΘ. 44. πιχρὰν τελευτὰν Αὐτγαΐιβ, πιχροτελεύτους ΒοΙΠΘ. 

747. ποινὰ Διὸς ὙὟ οἷ!. 749. δέ τις βροτοῖς οἰΐτη ΗθΥΠΙ. 751. 

τέχνων μήποτ᾽ ἄπαιδα Ἠδτίθησ. 7588. βλαστεῖν Ἠοἰπιδοοῖ!. 750. 

τέχνα μὲν Αὐγαΐαβ, μέτα μὲν ΗθΙΠΙ. 7568. δ᾽ ἄρ᾽ Αυτγαίαβ, δέ 

γ᾽ Καγϑίθῃ. 701. βροτῶν (οἱ 1608 βέον) ἀο᾽οῦ ΚΑΥΒΘΓ. 7602. 

τότ᾽ ἢ τότ᾽ ἦμαρ ἣν τὸ Ἠθαβάθ. θ0254ᾳ. τότ᾽, ἔστ᾽ ἂν (οἸΪπὶ 

εὖτ᾽ ἂν) ἐπὲ τὸ χύριον μόλῃ νέᾳ ῥαφᾷ (οἸϊπὶ νέον φάει σκότον γοὶ 

νεορραφὴ σχότον ν6] νεαροφαῆ σχότον). δαέμονά τε τὰν κτξ. ἨΘΥΤῊ.; 

τότ᾽, εὖτε τὸ κύριον μόλῃ νέᾳ ῥαφᾷ τόχου κτέ. οἸΐπη ΕροΓ, (τότε 

δ᾽ ἢ) τότ᾽, ἣν τὸ χύριον μόλῃ τέλος, νέατον φάους σχότον, δαίμονά 

τιν᾽ ἄμαχον ἀπόλεμόν τ᾽ ϑομοοπιδηπ, τότ᾽ ἂν τὸ χύριον μόλῃ νέον 

φάος κότου (γοῖ μόλῃ φάος παλέγκοτον) κτέ. Ἀδιομοηβίθίῃ, τόϑ᾽ 

ὅτε τὸ χύριον μόλεν νεαροφυοῦς τόχου κτέξ. Καγβίοῃ, τότ᾽ εὖτ᾽ ἂν 

ἐπὶ τὸ χύριον μόλῃ φάος τόκου ΚΑΥΞΘΙ, τότ᾽ " ἂν δὲ τὸ χύριον μόλῃ 
τέλος, φέρει σχότον χκτξ. ὨΔΏΠΙ5, τότ᾽ εὖτε τὸ χύριον μόλῃ φύουσαν 

ἂν τότον κτξ. ΤΥ. Μοιηπίβθη, τότ᾽, ἦμαρ ὅτε τὸ χύριον μόλῃ, φιλό- 

σχοτὸν ΟἸΐπι, ροβίθα τόϑ᾽ ὅτε τὸ κ. μόλῃ φάος τόκῳ δαέμονα πνέου- 

σαν κτέ. ὙΥοΙϊ, τότ᾽ ἔστε κύριον μολεῖν ἔαρ φαεσχότον δαέμονα τε- 

χκεῖν ἄμαχον ΚροοΙ, τότ᾽ ἔστ᾽ ἂν (ἔστε) κύριον μόλῃ τέκμαρ βαϑύ- 

σχοτὸν δαίμονα τεκοῦσ᾽ ἄμαχον ἀπόλεμον ἀδάματον ΜΆΘΗΙ, εὖτ᾽ 

ἂν ὃ χρύφιος μόλῃ μελαμφαὴς σχότος κτέ. ΦΉ Η Βομπιῖαί. 76. 

νεαροῦ φάους τόχον νοὶ νεαρὸν φάους τόκον Αὐγαΐίι8, νεαρὰ φάους 

ΑὮ ΑΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 169 

σκότον Οαδδαθοπαβ, νεαρὰ φύει κότον Ἠθδίι, νεαρὸν φύουσα κόρον 

γγαΚοβοϊά, νεαρὰ φύει κόρον Βυΐ]εν, νεαρὸν φάει σκότον ϑομαθίζ, 

νεότροφον κότον ἘΔΘΙ56, νέας ῥαφὰς σκότου ϑο.416, νεαρόκοτον 

Ἐπηρουα5, μελαμφαὲς σχότος Ἠατγίυηρ. νέον φυτεύουσα κόρον δαξ- 

μονά τ᾽ ἀπόλεμον Βοϊδδοηῃϑάθ. φάος σχότου  Οϑομπιίί, φαέσκχοτον 

ΘΟΙποίἀονίη, νεατόκον Ἠοἰπβοοίι, νέα δ᾽ ἔφυσεν Κόρον (ΟἸ πὶ νεαρὰ 

δὲ φύουσα Κόρον) Ῥαῖογ, νέα φάους σχότον Ηρυβᾶθ, φάος λεχοῦς 

γ6] ροϊίι8 λεχώξον Ὗ. δαέμονός τε ΒοΙΠ, ϑεόν τε ΟΟΗδαυρί. δαΐξ 

μονά τέ τιν᾽ ἀμάχετον Καγβίοπ. δαέμονα τέταν Ἠφἰπηβορίμ. δαίμονά 

τ᾽ ἄμαχον ῬαΙΘΥ. τε οὐ ἀπόλεμον ἀο]οῦ ϑἔδηϊου. ἄμαχον πολέμῳ 

Ηδγίαηρ. 7θ4. τἀνέερον Ἠθυδβάθ. 765. μέλαιναν. . ἄταν 

Αὐταΐαβ, μέλαινα. . ἄτα Ῥοπαϊάδοῃ. μέγ᾽ ἄϑροισιν ἄτας Τἀπάδα. 

ἤθδ54ᾳ. μελαζα . . ἄτα, εἰδομένα οἸΐπ) ῬΔΙΘΥ. 766. εὐδομένας 

Οδδαυθομιβ, εὐδόμενον Ῥαῦν, εὐδομένα ΟΟ Ηδυρί. 7608. τῶν δ᾽ 

ἐναισίλων ΚροΚ. 769. ϑέμεϑλα ἀπουγπιιδ, δ᾽ ἕδρανα ἘΎΔΏΖ, δ᾽ 

ἔσϑεα Ἐπιροτίαβ, δ᾽ ἄϑλα Οοπίπρίοῃ, δ᾽ ἔργα ΜΘ. 7695α. 

τὰ δὲ γρυσ. .. λιποῦσ᾽ ὄμμασιν ὁσιότροπα προσέβα ϑομοθιη8ῃῃ. 

770. παλιντρόποις λιποῦσ᾽ ὄμμασιν ὅσια ϑοβμιαθίζ. παλιντρόποισιν 

ὄμμασιν ΜΈ ΟΙΙΔαΘΓ. τοὔμπαλιν Ῥγὸ τοῦ Οδηΐοῦ, ποὺ Αὐγαίαδ, τὴν 

ΖΡ, τὰν Ῥαυν, τεμένῃ ϑομιθίζ, τοῦ ομΐββο προσέβαλε, Ῥοϑβίθδ 

οαπὶ ΤῊ βοΐο προσέμολε Ηθτπι., προσέδρακε ΒΔΙΠΒΘΙΒΕΓΙ, ποτιβλέ- 

πεται οἰΐπι, ροβίθα προσεβάλετο ΜΥ͂οΙ], ἀνόσε᾽ ἀπόσυτο ΚεοοκΚ. τοῦ 

{(τυφλοῦν Τὐπάδα. 779. 54. αἴνῳ πάντ᾽ ἐπὶ βλέμμα νωμᾷ αΚο- 

βο]ὰ. 773. πάντ᾽ ἐπὶ ΚΕοΚ. ἔπι ΗΠ υπι. 714-- 800. »Ὀδ 

ἰογπᾶ βυβίθιμιαίδε ἀπο θα5 ΠΟΙ ΟΒΟΥἸογαπὶ {τ Ομ τῖβί. 7171. 

ὑποχύψας Αὐυγϑίαβ. 778. γάριτος {πολυτέμου:) θ0Κ. 719. 

τὸ δοκεῖν ἐσθλοὶ Καγείοῃ, τὸ δοκοῦν ὄντος Κθοκ, τὸ δοκεῖν εὖνοι 

6]. 783. οὐδέν᾽ ΟΟῊἨἩασυρί. προσαφικνεῖται Ἠδγΐαῃρ. 784. 

νυχτὲ δὲ χαίρουσιν οἰΐπι Ηδθγπι., καὶ τοῖς χαίρουσιν Καγβίθη, νυχτέ 

τε χαέρουσιν οἰΐπι ΥΥ Εἰ], καὶ νῦν γαέρουσιν, ν. 8454. δηΐθ 781 ΓΤο- 

ΡΟΠΘη5, ΚΘΟΙ. 785. βιῶνται Καγδίθῃ. 7885ᾳ. τὸ δοκοῦν 

.. σαῖνον 1, ΚΑΥΒΘΓ. 789. ἱλαρᾷ Καγβίοπ. σαένονθϑ᾽ ὑδαρεὶ Βδυ- 

ομθηβίοίη. ἑλαρᾷ σ᾽ αἰνεῖν ΝΑΡΘΓ. 790. ποτὲ ΔποηγαβΒ. 791. 

οὗ γάρ σ᾽ ἐπικεύσω Μυβργ.. οὐ γὰρ ἐπικρύφω Ῥαυν,, οὐ τὰρ᾽ ἐπι- 

χεύσω οἰϊπι ΒΙοπιβο! 4, οὐκ ἐπικεύσω γάρ 6 ΟὟΝ ϑομποῖαογ, οὐδ᾽ ἐπι- 

χεύσω ϑομποϊδονίπ. ἕνεκεν κοὺκ ἐπικεύσω Ἀϊ. ΚΙοίΖ. 792. ἀπο- 

μούσων ΒΙοπιῆο]α, ἀπονοῦς ὡς Καιδίθῃ. τεϑραμμένος γ8] ἀπὸ μου- 

σῶν ἦσϑα τετραμμένος ΜοΙποΚΘ. 995. ἀπόμουσός τ᾽ .. οὔτ᾽ 
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ΕἸΠΉΒΙΘΥ. 794. Ηἰΐς αἰϊπιοίτὶ δἰΐθγαπι ραγίθμι θχοὶ 1556 βίδιι θη 8 

οἱ οὑπὶ Ηδγδηπο ροβὺ 18δ. οὑπὶ Βομηθιἀονίηο ροϑὺ 796 ᾿δουηδηι 

ποίδῃβ δοαυδοὶ θη βυβίθπηδίαμη (6. 8. 8. 4. 0. 8. 8) γοϑυαϊ 

7 Βαηθοῦσου. {τῆς ϑηλείας) ϑάρσος ἑκούσιον ὙὟΥ εἰ]. ϑράσος ἀκού- 

σιον Οδηίον, ϑράσος ἐκ ϑυσιῶν ΗΙ, ΑἸγοη5, ϑύος ἀκούσιον Καγβίθῃ, 

χϑονὸς ἔγκληρον {πῖαρ δήας» Κροοκ, ἄρος ἀκούσιον Ἠοὶπβοοίι, ϑέ- 

ρος οὐ ῥύσιον ΜΔΘΗΪΥ. 7945. ϑύμαϑ᾽ δχούσιος ἀνδράσι ϑρη- 

σχοῦσι Ἠατίπηρ, γάμον ἀκούσιον ἀνδρῶν ϑανάτοισι ἈΔΟΟΠΘηβίθίη. 

798. ἀνδράσι νήφουσι Ἐπηροτῖι5, ἀνδράσι ϑήγουσι ΑΝ ΊΘΒΘΙΘΥ, ἀνδράσι 

ϑρήσχοισι ΚΚαγβίοῃ. ἀνδράσιν ἀέκουσε γεὶ ἀποχνοῦσι κομέξων ϑ0Πο6- 

τᾶπη. νομέζξων ϑίοτο!. 7960. νῦν οὐκ ϑομποίζ. οἶδα φέλ᾽ ὡς 

οἰΐπι, ροβίοα οὐδ᾽ ἀφελῶς ΗΤ, ΑἸγθη5, οὐδ᾽ ἀφίλοῦς Καγβίθῃ. 197. 

συγχαέρω πόνον εὖ τελέσασιν ΜάΘΗΪγ. πόνον Αὐγαΐιβ, πόϑος ῬδΆΥ, 

λόγος Καγ561:, νόος Υ8] πόλις Μϑομιάί, πνόος ὙὟΥ εἰ], ὄντως ΚροΚκ. 

πόνον εἰμ᾽ εὖ Ηδγίαηρ. πόνον εὖ τελέσας εἶ Ἑηρσοι, πόνον εὖ τελέ- 

σαντι Βαπομοηβίοίη. [δουποβιιπὶ μαθοὺ Ἰοοαπὶ Βομηοί θη (ἸΠΕΘΥ 

εὔφρων οἱ πόνος ααδίίποῦ Υ6] 586Χ δηδρδθβίοβ ἰηΐογ οἰ 1586. Ραϊδὶ 

ΟῊΗδπ50). Απίθρ 800 πιοποιηθίγαπι ἰπίθγο 5586. ραϊαΐ ἨρΥΤη. 

802. ϑέμις προσειπεῖν ἨθἱπΒΟΘΙΠ. 804. ὡς ἀπὸ γλώσσης 

ΜδΔΘΉΪγ. 805. χρίνοντες ΠοΟΌΤΔΘΙ5, λύοντες ϑομποι ἀθυΐη, τέον- 

τες ΟΘΗαυρί. ἀνδροχμῆτας ΒΙοπιῖ. ἀνδροϑνῆτος ᾿Ιλίῳ φϑορᾶς Ὁο- 

Ὀγᾶθιβ, ἀνδροχμῆτος Ἰλέου φϑορᾶς ἘΩΡΘΥΪαΒ, ἀνδροδμῆτας Ἰλιοφϑό- 

ρους Κατείοῃ, ἀνδροϑνῆτας Ἰλίου φϑορᾶς Η], ΑἸ ΓΘΠΒ, ἀνδροϑνῆτος 

“Ελλάδος φϑοράς Μ΄ ϑομμπηαι. 806. οὐδ᾽ ἰσορρόπως ΑἸλιαν]ρ. 

8065ᾳ4ᾳ. διχορρόποις ψήφοις ἔϑεντο. τῷ δ᾽ ἐν ἀντέίῳ χύτει ᾿Ελπὶς 

προΐει γεῖρας Πανίθῃρ. 808. κάλπης προσήει χῆτος οΟἸ πὶ 

Μ ϑομπαί. προσίει χεῖρας εὖ πληρουμένας Βοί!ιο, προσῆστ᾽ ἀχρεῖος 

Κροκ. γεῖλος Οδβδιθοπιβ, χῆρος ῬΔΕΥ͂, χωρὶς Ἰιερταπάᾶ, χρεῖος 

Ηδθτπὶ., χεράδος Ῥοπαϊάβοῃ, χέρσος )Υ]68. πληρουμένη ϑομαθοίζ, 

χληρουμένῳ Ἠθαβάθ. 810. ϑυηλαὲ Ηρτη. ϑύελλ᾽ ἀπέξεσεν" 

ϑνήσχουσα Ἐπηροτῖα5Β. ϑύελλ᾽ ἔξεισι ἨΤ, ΑἸΓΘΗΒ, ϑύελλαι ᾿χξζῶσι 

Ηοἰπηβοθίῃ. ζῶσί σοι" ϑνήσκουσα ΒΔΙΛΌΘΙΘΘΓ, ζῶσιν: ἐνθδνήσχουσα 

Βδυομοηβίοίη. [ηΐον ζῶσιν οὐ συνϑνήσκουσα Ἰδοιπδπι 6888. ΟΟΙΪΟΙΐ 

ΟΗδπβ6. δυσϑνήσκουσα Ἐπρον, ἀνϑρώσχουσα Καγβίοῃ, δυσϑνητοῦσα 

οἸὰ Ηογπογάθη, αἰϑαλοῦσσα ΝΆΡΘΥ. 819. 54. τίνειν | γάριν γ᾽ 

Κροῖ. 81854. χἀρπαγὰς Τγτν τ, χἀλλαγὰς ΗΠ, ΑἸ γΘη5, καὶ 

ταγὰς (οἸἰπι παστάδας γαμοκλόπους) Μ΄ ϑομιηϊαϊ, κἀπάτας ΒΟ γαί. 

ὑπερτόνους Ἠρἰπιβοοῖι. γάρπαγὰς ὑπερκότως ἐπραξάμεσϑα ἘΏΡΕΥ. 
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ὑπερκόπως γε] ὑπερκότως ἸΚΔΥ͂ΒΘΓ. 814. ἔπραξαν ἄτᾳ Ῥαυν. 

815. ἄργιον δάκος ΒΙοπιί., ἀγρέου δάκους Ἰ)ΟΌΓΘΘ. 816054ᾳ. δεὴ- 

μάϑυνεν ἀσπιδηφόρος ἱ ἵππου λεὼς νεοσσός, Ἀργεῖον δάκος ΕἸ]. 

816. γἵίππου Ῥαυῦ. ἀσπιδηφόρος ΒΙοιηξ., ἀσπιδήτροφος ΜΝ ΊΘΒΘΙΘΥ. 

ἀσπιδηστρόφου πλέως Αυγαίι8, ἀσπιδηφόρος λόχος ἸΚαγδβίθῃ, ἀσπιδη- 

τρόφος λέων, οἰθοιΐβ νυ. 81854., ΗΙ Αἤγτθηβ, ἀσπιδηφόρων πλέως 

Βαπομποηβίοίη, ἀσπιδηκρότος, λάβρον 66. νεότητος ἵππος ἀσπιδη- 

στρόφου πλέως, εἰδὶ Ρούίι8 816 54. ἀθ]θὁπά! 5ἰπί, οἰἵπι βομαθίζ. λε- 

χοῦς Δποηγτηὰβ (Η..). 816544ᾳ. νεοσσὸς δ᾽. . ὑπερϑορών τε 

ΒΔΙΖΙΏΔΗΠ. 817. Πλειάδων φάσιν ΗΤ, ΑἸ ΓΘΠ5. 81754. πή- 

δημ᾽ ὀρούσας δ᾽. . ὑπερϑορών τε (ἀο]οίο γ. 816) γ61] ὑπερϑορὼν 

δὲ... λέων πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὲ . . δύσιν ϑομαοίζ. 817--819 

ϑαβροοιὶ Καγβίθῃο. 818. δὲ Πέργαμ᾽ Κοοκ. 821. ἃ δ᾽ ῬαΙίοΥ. 

φρόνημ᾽ ὃ ϑομαοίζ. 893. παύροισι γὰρ σύνηϑες ἀνθρώπων τόδε 

ΑΝδΌΟΚ. 894. φίλων οἰΐπι ΕἸΠΙΒΙΘγ. ἄνευ λύπης γε] ἀπενϑή- 

τους ϑίοτοι. 896. (διπλάξεςι ῬοαΙΒοη). μὴ πεπαμένῳ τόσον Ἐπ- 

σε, πεπασμένῳ ΑΟὙὟΝ Βομηοίάογ. νόσου Αὐγδία8. 8927. αὐτοῦ 

ΕἸ]ΠΊΒΙΘΥ. 8929. πλείστους λέγοιμ᾽ ἄν, εὖ γὰρ ἐξέπεισέ με (γ6ὶ 

ἐξέδειξέ μοὴ Ἠργογάθη. 880. (αἱμυλίας Καγϑίοη). εἰδώλων 

σχιάς ΚρΟΙ. 831. δοκοῦντας ἐνιδὼν ὙΥ 61]. 88454ᾳ. ξῶντος 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα, ταῦτα ΚΘ. 898. ἐμμενεῖ γε] αὖ μενεῖ ΕΝ 

ΒΟ... μένῃ ϑίδη]ου. 839. ὅπου δὲ ΝΑΡΕΓ. 841. τρέφαι 

μένος ΒυΓοΓ. 843. ϑεοὺς τὰ νοὶ ϑεούς γε Ῥαυν,, ϑεοὺς μὲν γ6] 

ροϊϊυ5 ϑύοισι Καγτδίθῃῆ. 848. ἔμπεδος “ΟΟθθί. 849. ἄλλων πά- 

ρος ΜΩΙΚΘΒΙ. 8560. δείξω ἘΠῚ Βομηηαί. 851 ἀοϊοὺ Καγϑίθῃ. 

Ῥοβὶ 868 ᾿Ιαουπδπὶ 5ἰαίαϊς ΗΤ, ΑἸ ΓΗΒ. 854. χύουσαν ἡδονὰς γεὶ 

Ρούϊα5 Ὑθυβαπὶ 6Χ 8605 ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΠῚ οοηΐοὶς Η1, ΑἸγθηβ, ροβύὺ 856 

οο]]οοδί, κλυούσῃ 5οΥῖθθη5, Καγβίθηῃ. παλιγκόπους ἨθδΙῃ. 854- ὅθ 

καὶ τοῦ μὲν ἥκειν, τοῦ δ᾽ ἐπιρρέπειν κακοῦ κάκιον ἄλλο πῆμα λά- 

σχοντος δόμοις, πολλὰς κλύοις ἂν κληδόνας παλιγκότους Κροκ. 

8ὅδ. τὸν μὲν ἄγχειν ϑίαῃ!ον. ἐπέρχεσϑαι ΥἾ ΕἸ], ἐπεισϑορεῖν ἘΠΏΡΘΓ, 

ἐπεισέρρειν Ἠογογάρι,, ἐπεισφρήσειν Μ ϑομηίαί, ἴοτί. ἐπεισφρεῖναι. 

8δδ54. καὶ .. ἥκειν πῆμα, τὸν δ᾽... ἄλλο λάσκοντας δόμοις ϑομαθίζ. 

866. ἱπΐεν πῆμα οἱ λάσκοντας Ἰδουπδπι Βὑδίι ΜοΥκΕΙ. 857. το- 

σῶνδ᾽ Βαϊ. 8688. ἀνὴρ ὅσων Μεοΐποκο. 869. ἐτέτρωτ᾽ (τέ- 

τρωτ᾽) ἂν ὃ. (πλέως) λόγῳ Αὐγαΐαϑ, τετρῆσϑαι δικτύου πλέον σφε 

δεῖ ΜΆΘΗΪΙΥ. πλέω ῥάγη Ἠατίαηρς. δικτύου πάλαι πλέον ΝΑΡΘΓ. 

861. γ᾽ ἂν ΑΡγο56!. ]ῃρύων ὧν δεύτερος ΒΌΓΡΕΒ5. 862. μορ- 
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φὴν ἄνωϑεν ΟΟἨδαρί, στολὴν ἄνωθεν ἩἨαγίπηρ, πελλὴν ἄνωθεν 

Θομνογαίΐί, πολλὴν ἀνελϑών ἨΙ, ΑἸ γΘ5. τὸν χάτω Ῥᾶι. ΥΘΙΒΆΠῚ 

βαβρθοίαπηῃ παρθοὶ ϑομαθίζ. 869. τρῴορφον Μδρηϊγ. λαβεῖν 

ῬϑΙου. 8θδ. παλιγκόπων Ἠρδίῃ. 8606. πολλὰς ἕωϑεν Κορ. 

8θ6θ6054ᾳ. πολλὰς (πάροιϑεν γ6}])}) χρεμαστὰς . . ἔλυσαν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 

λελυμένης Καγδβίεῃ, πολλὰς ἀνῆπτον .. δέρης 1, ἄλλοι δ᾽ ἔλυσαν 

Ηογπογάθη. ὃμῶες δέρης ἔλυσαν ἀμοὶ πρὸς βίαν λελειμμένης Μεὶ- 

ΠΘΚΘ. 867. ἔλυσαν ἄλλῃ ὙΥ Θ5616ν, ἔλυσαν ἅβραι Μϑομπαΐ, ἔλυ- 

σαν ἄζοι οοκ, ἔλυσαν ἁμμῷ ΕἸ]. ἅδου πρὸς βίαν λελιμμένης 
ΗΙ, Αἤγθηβ. εἰλημμένης Αὐγαΐαβ, λελημμένη ϑομαοίζ, λελιμμένης 

ΒΙοπΐ., ἐνημμένης Ἐπηρογαβ, λελειμμένης ΟΟἨἩδαυρί, πεπλεγμένας 

Ηαδγίαηρ, λελησμένης ϑοῃμποίάονίη, ἀνειμένης 1 Ο Ομ, δεδμημένης 
ΚρΟΚ. 8608. ἐκ τῶν δέ τοι ϑομαοίζ, ἐκ τῶν δέ σοι Βοίϊο, χἀκ 

τῶνδέ τοι ὙΥ ΕἸ]. 869. χῦρος ὧν Αὐυγαΐμ8. ΥΘΥΒῸΠ Ροβί 8171 
ἰγδηβροηϊ Μδανὶρ. 872. ἀμφίϑηκτα ϑομηρίάονίη, οὐ φυλακτὰ 
γ6] δυσφύλακτα ΔΥΞΘΥ. 8798. τόνδ᾽ Οδηΐογ. 874. δημόσοος 

Ηαδγίυηρ, δημοϑροῦς Ἰ)ο 116 Υ. 875. βόλον Οδηΐογ, βολὴν ὙΥ͵1656- 
16Υ. βουλὴν κακὴν ῥάφειεν ϑομοθπιᾶπῃ. ὥς τε Ἠδυΐαῃρ, ὥς τε 
Ε ΚΙοίζ, ὥς τοι Μαάνϊν, ὡς τὸ Κροοκ, ὡς δὴ Ἀδιυοποηβίοϊη. συγγε- 

νὲς Ὑ1οΙ]. 876. λαχτέίσαι πέδοι Καγδίθῃ. 877. μέν τις Ηρ. 

σχέψις Ῥδυν. 881. κάουσα Ἠδτηίυηρ. 882. ἀτημέλῃητος (Υ6] 
ἀτημελήτως) αἱέν Αὐγδίπβ, ἀνηνύτους ἐς αἱέν ΜΆΘΗΙ. 889 56. 
ὑπὸ ῥιπαῖσιν ἐξηγειρόμην κώνωπος ἰύξοντος Ἠδγίπηρ, 885. ξυνει- 
δότος ΟΟἨδυρί, ξυνάδοντος Καγβίθῃ. γρόνον Μυβρτ. 886. 
ταῦϑ᾽ ἅπαντα ὙΥαΚοΙοΙά. ἀπορϑήτῳ φρενέ Ῥαυν. τλᾶσα παντλήτῳ 
φρενέ ϑομηθιἀθ]η. 88654. τλᾶσα τῶν σταϑμῶν κύων, | λέγοιμ᾽ 
ἂν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπενϑήτῳ φρενέ ἨΙ, ΑΓΘΠ5. 886 -- 898 ἀοϊοί 

Ὀὶπά. 887. τόνδε τὸν Βοί!ο. τῶνδε τῶν ΟΟἨΗκδυρί, τόνδ᾽ ἐγὼ 

1]. 889. στολὴν ποδήρῃ Ἠραί, στῦλον πέδωρον Καγβίθῃ. 

Ῥοβὲ 889 ἰπίθυροηθθαΐ νϑυϑυμη ἰῃ ΒΟΚΚ. Απροᾶ. Ρ. 8ὅ8, 11 οὁΧ Αβρᾶ- 

ΏΘΙΠΟΠ6 Δ] αΐππη (ἔτ. 124 Ν.) γαλχὸν ἀϑέριστον ἀσπίδων ὑπερτενῆ 

ΒΙοιηΐ. 889544ᾳ. 5160 αἰδροηϊί: 889. 898. 891. 892. 890 ΤΥ. 

ΜομπΊ86Η. 890. γαῖαν φανεῖσαν γ6] γῆν ἐχφανεῖσαν, Ηἶδὶ ΒΡΌΓΙΒ 
βἰῦ γϑύβαβ, ΒΙοηῖ., ἀχτὴν γ6] ροίΐυ8 ἀγὴν φανεῖσαν ἨΙ, ΑΠΓΘΠΒ. 

γοΥβαπ ροβί 892 οοἸ]οοδὶ Ηδγίαηρ. 891. γαληνὸν ἦμαρ γοΥβὶθ8 

50 ὑγδηβροβὶςῖβ: 892. 891. 890 Ηργι., τρέλλεστον ἦμαρ, 5ὶ αὐἱὰ πιὰ- 

ἰδηάαπι εἰΐ, ϑομποίἀονίη, γανυστὸν ἦμαρ Μοίποκθο, γαληνὸν οἶδμα 
δ᾽ ΤΟΒομ. 8992. δηΐο 890 οοἱἱοοαΐ Βοίΐῃο. 898 οἰοὶΐ ΒΙοιηΐ, 
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ροβὶ 894 οΟἸ]οοαὺ ϑομαθίζ, δηΐθ 886 Υ 6]. τέρμονα δὲ ΗἾ, ΑἸ ΓΘΏΒ. 

894. τοίοις σε τοίνυν Αὐγαία8, τοιοῖσδε τοίνυν σ᾽ ῬΑ. 895. τὸ 

πρὶν ἘΠρΟΥ οὐ Καγβϑίθῃ. 898. πορϑήτορος ὙΑΙΟΚΟΠΔΘΙ. 899. ἐπέ- 

σταλται, τόδε Ἠαγΐυηῃρ. 

902. ἀέλπτως ΚαγβεΓ. ὥς ν'ν Αὐγδίαβ. 908. φροντίδ᾽ 

ΧΙ]. 904. εἰργασμένα Καγϑβίθῃ. 907 «δηίο 906 οοΟἸ]οσαῦ πος 

πιοᾶο: μαχρὰν μὲν .. ἐναισίλως 1 ἀπουσίᾳ τάδ᾽ εἶπας εἰκότως τ᾽ 

ἐμῇ. 1 ἀλλ᾽ οὖν παρ᾽ χτξ. Ἠατίαηρ. 90754ᾳ. ἐξαισέως σαΐνειν 

ΜΔΘΗΪΥ. 908. αἴνει... εὑρέσϑαι Ναῦογ. εὔχεσϑαι Α Νδιοᾷκ. 

909. ἐν τρυφαῖς ὙοΥΤ}}. 918. ϑεοὺς τοιοῖσδε Αὐγδῦαβ. 914. 

ὄντα φάρεσιν ΝΥ ΑΚοβοΙά. 916. ἐμοί ᾽στιν αΚοῆο]α. φϑόνου 

Ῥαᾳΐου, φόγου ΝΑΌΘΓ. 917. ποδοφήστρων δ᾽ ἐμὴ τῶν ϑομυθίζ, 

(ποδοφήστρων ταπήτων ὙἩΊΘ5616γ). 918. ( χλιδῶν" ὕγεια καὶ ἃ Κεο- 

βο] 4). 990. εὐσοίᾳ ΑΙ ΝδῦΟΚ. 9921. εὖ πάντα... πράσσοιμ᾽, 

ἄνευ ϑάρσους Κατβίοπ. πάντα τὼς Βυγρατά. εἶπον τάδ᾽ ὡς πρὸς 

τἀμά γ᾽ εὐθαρσὴς ἐγώ ΜΆΘΗΙ, ἔμπας τάδ᾽ οὐ πράσσοιμ᾽ ἂν εὐϑαρ- 

σὴς ἐγώ ΜΙογτάθο. (ἄν, οὐ ϑαρσὺς ἐγώ Ἠαγίαπρ, εἰ πάντα δ᾽ ὡς 

πράσσοιμ᾽ ἂν εὐθάρσουν ἐγώ 4 Β Κ8η). εὐϑαρσῇ λέγων εῖ!. 922. 

εἶπες δὴ Ηρα, εἶχε μὴ Καγβίθῃ. 923. διαφϑεροῦσ᾽ ἐμοί ῬοΥ- 

50η, διαφϑεροῦσ᾽ ἐμήν ϑομοθπᾶπῃ. 924. ηὔξω ϑεοῖσι τάδ᾽ ἀνό- 

σας ἔρδειν τάδε; Κδγ861, ηὔξω ϑεοῖς δείσας τι τῶνδ᾽ εἴργειν ἐμέ; 

γ6] δείσας τι μή μ᾽ ἔρδειν τάδε; γεὶ ἦ πρὸς ϑεῶν δείσας τέ μ᾽ οὐκ 

ἐᾷς τάδε; Βδυομθηβίθϊῃ. εὖξαι ϑεοῖς δείσας" σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἔρδειν 

τάδε ΞΟΠοοαπη. εὔξαιτό τις δείσας ἄν’ Υ εἰ], εὔξω, ϑεοὶ δ᾽ ἴσα- 

σιν Βαμα. δήους ἂν Αὐταΐιβ, δείσας ἄρ᾽ ΒΑΙΙΡΘΓΡΈΓ, δείξασιν 

Καγρίθῃ, δείσας τιν᾽ ϑοιμποίάονίπ, πταέσας ἂν Κοορκ, δ᾽ ἔσως ἂν 

ΜΝ ϑομπάι, σωϑεὶς ἂν Ματροϊουΐῃ. δείσας ἀνὴρ ἔρδειν ΜΆΘΉΪΥ, 

δείσας ἀν δδὸν ἔρδειν ϑίοτοιι. ἔρδειν ἐμέ ἘΏρΟΥΤ. ϑίρπαπι ἱπίου- 

τοραύϊομ!β βυβύα!ϊς ΒΙομηΐ. 995. εἴπερ τί γ᾽, εἰδὼς εὖ Καγβίοῃ. 

εἴπερ τις αἰδώς γ᾽, εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπ᾽ ἂν τέλος Μ ϑομπιίαι. εἰδώς τ 

Βαάπαπι. ἐξεῖπεν Αὐταΐα5. ἐξεῖπον ϑέλων Ῥαῦν,, ἐξεῖπόν γ᾽ ἔπος 

Ηρα. εὖ τόδ᾽ ἐξειπεῖν νοὶ ἂν τόδ᾽ ἐξεῖπον ΚΘπηθάγ. εἴπερ τις. 

εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τάχος ΟδΡθ6}]. ἱκόμην τέλος Μαγῦρο- 

Ποῦ. 997. ἐν ποικέλοις οὖν Ἰζαγϑίθῃ. 9392.5αᾳ. τοῖς ὀλβίοις 

γὰρ. . πρέπει, εἰ καὶ κτξ.. {υϊ θα θη8 932 ---4 ΟἸγίδοπηθβίγδθ, Ηἱ 

ΑἾἴτοῃβι 9983. ἢ οὐ καὶ σὺ ΕτδηΖ, ἢ οὐ καὶ σὺ Ἠρττη.; ἦ κάρτα 

Βααθογσον, μὴ καὶ σὺ ϑομποίἀονίη, ἦ γὰρ σὺ Μεΐποῖκο, οὐ καὶ σὺ 

Ηατίυῃρς, εἰ καὶ σὺ Κοοῖ, τέ δαὶ σὺ Κιγομοῖ. τῆσδε Αὐγαίαβ. 

-.-- »-. “-.. τοῖν --.ὐ- «αὦ:--πέκκει 
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τήνδ᾽ ἀδήριτος ΒΆΓΙΘΓ. δήρεως Βοί!θ, δήριος γ6] δηριτὸς οΟἸ πὶ 

Ηδττ., δήμιος ΑΥΊΘΒΘΙΘΓ. οὗ καὶ σὺ νέκης τῆσδε δηριᾷς πέρι Βδυ- 

ομϑηβίρίη. 934. τί δ᾽ οὔ: ϑομοθιίδμη, χράτος μὲν τῶν παρείς 

γ᾽ οἱἶπι Βοΐϊε, χράτος μὲν δὸς πάρες 8’ Ἠδτίαῃρ, χράτος μὴν τόδε 

παρεὶς ΤἈΐΟΥΒΟΙ, χράτος μὲν σὸν παρεὶς ἘΠΡΟΙ, χράτος μέντοι πα- 

ρείς γ᾽ Καγιβίεπ, χράτος μὲν σοέ' παρὲς δ᾽ Βαύδαπι, χρατεῖς μὲν 

παραχαλῶν ΕἸ]. χρατεῖς τοι τόδε παρεὶς ἑκών γέ μοι ροοκ. 

98ὅ5.. ὑπ᾽ ἀρβύλας λύοι ] τάχιστά μοι δούλων τις, ἔμβασιν Ἠδι- 

ἴῃς. 936. πρόδουλος Αὐτγαΐι5, πρὶν δοῦλος οἸἑπὶ Βοί!θ, πρό- 

σουδον ὙοΙΙ. πρὸς οἶμον 6οΚ. πρὸς ὀλβέαν ποδὸς βάσιν, γ. 9589. 

940 δηΐθ 937 ροβὶ(ῖβ, Ηθυπογάθῃ. 937. σὺν ταῖς δὲ ῬδΌΨΝ, 

σὺν ταῖσδέ μ᾽ Ἡφαΐι, ξαντοῖς ν6] ξυστοῖς δέ μ᾽ ῬοΌΓΘΘ, σὺν σοὶ δέ 

μ᾽ ϑομο]θῆοὶά. ξὺν ταῖσδε μὴ ἐμβαένοιμ᾽ Ἠδτίυῃρ. 938. ὄμμα 

προσβάλοι Καγϑίθῃ. βάλῃ ΒΙοπηΐ. φϑόνον Αὐγαΐῃδ, φϑόνῳ ἈρΟΚ. 

939. στρωματοφϑορεῖν Αυταῖιβ, δωματοφϑορεῖν ϑομιαθίζ, ὄμματο- 

φϑορεῖν ὙΥΊΘΒ6]οΥ, γνωματοφϑορεῖν γ6] γνῶμ᾽ ἀποφϑεέρειν ὙὟΥ οἰ], δαέ 

μον ὀργαίνειν ΜδΘηϊγν. (σῶμα τοῦϑ᾽ ὁρᾶν πόσιν Ο α Ἠαυρῇ). 

9395... δώματ᾽ εἰσϑορεῖν τόσον φϑείροντα πλοῦτον γ6] δωμάτων 

φϑεέρειν τόσον φαρῶν τε πλοῦτον γε] σῶν ἀποφϑεέρειν τόσον φαρῶν 

τε πλοῦτον Μ΄ ϑοΒΙΪαΐ. 940. πατοῦντα Ὀϊπᾶ., στεέβθοντα ἬΘΓΠΙ., 

στέλβοντα οἰϊπι ΜϑΟΒπαΐ, γέροντα ΗΤ, ΑἸγθη5, τρύχοντα Κροῖ. 

941. ταῦτ᾽ οὖν γ0] τοῦτ᾽ οὖν ϑομαοίζ, τοῦτον ΜΝ ΘΒ6]ΘΓ. τούτων 

μὲν αἰδώς Μαγίη, τούτων τοσοῦτον ΥΕ] ταῦτ᾽ οὖν ἔχ᾽ οὕτω οἸΪπὶ 

ΘΟ ΘΙ ἀΘΥ]Ω. 949 -- 65 "ἰκίγϊοπὶβ ΘΙ οπα ἰυἀίοαί Ἡ Ὠ]16]5. 

9560. ἰσαργύρου οἰΐπι ϑομαθοίζ. 951. παγκοένιστον Βοίΐῃε, παγκάλ- 

λιστον ΜΆΘΗΪγ. παγκλέϊστον εὐγμάτων σέβας Κοοῖκ. βάφος ϑαϊπιᾶ- 

515, βαφήν Καγβίοῃ, ῥέγος Μ΄ϑΟΒπΙαΐ. 9δ2. οἴχου Αὐγδίαϑ. 

οἴκῳ .. τῷδε ΒΙομηῆοθ]α. ὄγχος ΤῪ. ΜοιΏπΊΒΘΗ ἅλις ϑομπογαί. 

οἶκος δ᾽ ἐπαρκεῖ ϑίδῃϊογ. ϑεοῖς ἅλις Καγβίοπ, ϑεοῖς ἄδην ὙΥεΥ- 

ΓΔΌΟΙ. 958. πόρος Ἠδιΐαηρ, ἔχων οἸἱπὶ 611, ααἱ ᾿δπὶ ὙΘΓΒΌΙΩ 

(φοβί 962) θχοϊἴββθ ρυϊδί, γέμων Ἐππροι, ἐχήν γ6] ἔχης ΜϑοΒηναϊ, 

πλουτεῖν ΤᾶΥ 68. 9545ᾳ. ηὔξανον ὶ πολλοῖσι ἸΚΘ0Κ. 955. ϑεοῖσι 

Καγβίθη, λογίοισι οἷ]. προὐνδειχϑέντος ΑὈγΟΒοΙ. προὐδέρχϑην τ᾽ 

ἂν ἐν Ἠατίυπσ. Ἐοτί. προυνεχϑὲν τόδ᾽. 9660. τῆσδ᾽ ἐμῆς ἀλω- 

μένης ΗΙ, ΑἸ γθη5. μηχανωμένη Αυγαΐίαδ. 9567. γὰρ αὔης ὙΥ 61]. 

ἔχετ᾽ ἂν δόμους τιᾶτα. Μιΐοτὰ, ἵκετ’ ἐς κλάδους οἸΐπι ϑομιαθίξ, 

ἔχετ᾽ ἐς τομάς Καγδβίθῃ. 9568. ὑπερτείνουσα Αὐτγαΐιβ8. σειρέου 
Γὰ 

σχέπην ΚΘΟΚ. 95ὅ854ᾳ. χυνός, σοῦ μοι μολόντος 61}. 959. 
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ὡς σοῦ μολόντος, γοΥδὰ 969 Ροδῖίο δηΐθ 967, ἴῃ 40 ἄξης παρού- 

σης φυλλὰς βου] 10, οὐ ἀ6]6015 ν. 960 -- 968, Η ΤΩ ΑὮΓΘΠΒ. 960. ϑάλ- 

πος μέσῳ χειμῶνι, ν. 961. 962 δηΐθ 969 ΡΟΒΙΓΙ8, ΑΙλιάνὶσ. σημαΐ- 

νεις δόμοις ϑομαοίζ, ϑερμαίνει μολόν ἩΎοΒβδ5, σημαίνει μολόν αγ- 

βίθῃ, χηλαίνει μολόν Μ΄ ϑομμηϊαί. 961. γ᾽ ἀπ᾽ ῬΟΙΒΟΗ. 962. 

τόϑ᾽ ἡδὺ φῦκος Αυγδαΐαβ. τελεῖ ΟἸἑπ ΒΟΙΠΘ. 963. ἐπισχεπωμέ- 

νου νοὶ] ἐπισχιωμένου Ἠδγίαηρ. 9606. μέλοι δέ σοί τι Φ8οοῦ. 

τῶνπερ ἂν μέλῃ τελεῖν δαβ6, τῶνπερ ἂν μέλῃ πέρι ΜΔΘΗΙΥ. (μέλῃς 

Αὐταία5). μέλλω στελεῖν Ῥδαν. 967. δῆγμα ϑίθορμδπηιυβ, δέρ- 

γμα ροοΚ. 968. πωτᾶται Μοΐποᾷκβ. 969. ἀκέλευστον ἄμε- 

σϑον ἀοιδάν Αυγαΐαϑ. 970. ἀποπτύσαν ϑοδ!ίσοῦ. δόχκαν ΚαΥβίθῃ, 

δοχὰς ΜΕΥ ΕἸ. 979. ἕξει Αὐναΐα5, ἕξεν Ῥαυν, ἥξει ϑομαοί, ἕξειν 

Βομνοτγαί, ἔσχει Καγβίθῃ. 9725. ἴσχει φίλων φρενῶν ϑρόνος 

Κροῖς. 978. γρόνιος ἐπεὶ ἸΚαγδίθῃ. 97854ᾳ. χρόνος δ᾽ ἐπὶ 

πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς φαμμίας ἀκάτας παρήβησεν οἸΐπη, ρΡοδίθα, πἵ 

ΕΑΦΆΑΒγθηΒ, χρόνος δέ τοι πρυμνησίων ξὺν ἐμβολαῖς φαμμίας ἀκά- 

τας παρήβησεν Ἠρτγπ.., χρόνος δ᾽ ἐμοὶ πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς 

φαμμέαισιν παρήβησεν ΜὟΥ εἷ], χρόνος δέ τοι πρυμνησέων ξυνὼν βολαῖς 

φαμμίας ἀπὸ γᾶς ΜΆΘΙΪΥ, χρόνος δ᾽ ἐπὶ πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς 

φαμμέας ἀκτᾶς παρήβησεν Μαᾶνίφ. 977. ἐπὶ 804,65 6Γ. 979 566. 

χρόνος δέ τοι πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς φαμμιᾶν ἀκάτων παρήβησεν, 

αἶσϑ᾽ ϑΘομοθιιδημῃ, χρόνος δέ τοι πρ. ξὺν ἐμβολαῖς φαμμέας ἀκτᾶς 

παρήβησεν Βδυομθηβίοίη, χρόνος δ᾽ ἐπεὶ πρύμνας νεῶν χαλκχεμβόλων 

φάμμας καϑεὶς παρακτίας ὕπ᾽ Ἴλιον ὦρτο Μοίχρον. χρόνος ὃ ̓ ἔβη 

πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς φαμμέας ἀκάτου, παρήβησέ τ᾽ ΟἸΪπὶ ϑομηθὶα8- 

πίη, χρόνος δέ τοι πρυμνησίων ξὺν ἀμβολᾷ φαμμέαις ἀκάτοις παρή- 

βησεν ἸΚΆΥΒΘΓ. 974. ξὺν ἐμβολαῖς Οδϑαιθοπυβ, ξὺν ἐμβόλοις 

ΒΟΔΙΠΘΘΥ. 97454. ξυνεμβολαὶ φαμμέαις ἀκταῖς παρήβησαν ΒΙΊοτη- 

β614. ξὺν ἐμβολαῖς φαμμέας ἀκτᾶς ὙΥΕΙΙΔαοι, ξὺν ἀμβολαῖς φαμμέας 

ἀκάτου παρήβησεν ϑομπνοταί, ξυνεμβολαὶ ψαμμέας ἀκάτας παρήβησαν 

ΟΥπιαμη, προὔμνησ᾽ ἰδὼν ἐν ξυμβόλοις φάσματ᾽ ἄτας παρήβησεν 

Παγίθβ. ξυνεμβόλοις οἱ ἀκάτα 6Χ ἰῃίοΙΡΓ δ] 0Π}6 ξυμβολικῶς" ὡς 

ἄκατος τοροῦϊξ ῬδΠ]8. 974 544ᾳ. ξυνεμβόλους φαμμέας ἀκτᾶς 

παρεχδούμενος πρὸς Ἴλιον Ἠατίπῃρ, ξὺν ἐμβολᾷ (ψάμμον εἰς οἸ[π|, 

ρΡοβίθα) φαμμέας τ᾽ ἀκάτοις πρόμοι βῆσαν Δ Θγγυ0}ι. 975. φαμ- 

μίας ἀκτὰς Τγγνμ, φαμμέαις ἀκάτους οἸ᾿πι ΒοίΠΘ, φαμμέαις ἀκά- 

τοις, φοβίθα φαμμέαις ἀχμὰ Ἐπιρογῖυβ, φαμμὶς ἀκτὰ γ6] ἀγὰ ἨῚ1, 

ΑἸ τθηβ, φαμμέα σάμαξ ΜοΥκΕ6]. ἀκάτου ΚΊδαδθη. 9755ᾳ. φαμ- 
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μέαισιν παρήβησεν Ῥτοιβ8, φαμμέαις ἀκάτα παρήβησεν ᾷϑ᾽ οἰΐπι Επ- 

561, φαμμίας ἀκτὰς παρήμειφεν Καγβίοῃ, ψαμμέας ἁφὰς παρέκλυσεν 

Κοοκ, φαμμέας ἐξ ἀκτᾶς βέβηκεν ΗῊΗ ϑομηάι, φαμμέοις ἀχμὰ πα- 

ρήβησεν Ματροϊουξι. (πάρβησεν γε] παρῆκεν ῬϑΆΝ, παρῆφεν Ηθδ}, 

παρέδησαν ἃποηγπι5). 976. ἐπ᾽ Ἴλιον Οαϑᾶ}. 978. πεέϑομαι 

ἸΔΥΡῸ Α5Κον. πείϑομαι ὑπ᾿ ΑὈΓΘΒΟΙ. 980. »ροβδὶΐ ααἱ8 βι8ρὶ- 

οδτὶ βουϊθοπᾶμσπι 6556 μελῳδεῖε Ηθγπι., μονῳδεῖ 1) Υ168. 982. οὐ 

τοπᾶν ὝοΥΤΆ}}. ἔχει Ῥαιν, ἔχειν ϑομαθίζ. 984. οὔτε Οδβδιθο- 

πα8. μάταν ζεῖ ϑομοθιηδηπ. δ᾽ αὖ μοι μάταν ζεῖ Μοίζρογ. 98. 

ἐνθέοις οἰΐπι ΕΠσογ. (ἐνδέκοις δὲ ϑομαοίΖ). ἐνδέκοις φρέκεσιν Ηδγ- 

ἰπηρ, ἐχδέκοις φρεσὶν Καγβίθῃ. 980. χυχλουμένου ϑ᾿ΙΖΙΏΔΏΗ, 

κυκλοῦτ᾽ ἐμὸν Κορ, κυκλουμένων Μ΄ϑομπιίαϊ, χυχλοῦταέ μου Μοίζ- 

σοεῖ. 987. εὐχὴ δ᾽ ἐμᾶς Μεοίζρον. εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τάδ᾽ 

Θίδηϊου, εὔχομαι δ᾽ ἀπ’ ἐμᾶς τιν᾽ Ῥαυν, εὔχομαι τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

ΒΙοπιβοϊά, εὔχομαι δ᾽ ἐμᾶς ἀπαὶ Βοί!δ, εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τι 

{τᾶσδ᾽ ἡ ΚΙαιβοι, εὔχομαι τάδ᾽, ἐμᾶς τιν᾽ ἐξ ΟΘἨΗδυρί, εὔχομαι 

δὲ τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς Μαγπ, εὔχομαι ταῦτ᾽ ἐξ ἐμᾶς Βαυομθοηβίοῖπ. δὲ 

τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς Ἐπιροτίυ5, δ᾽ ἐχτός γ᾽ ἐμᾶς Καγβίοῃ, δέ γ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

Κοοκ, δ᾽ ἐμᾶς τὸ νῦν ΜεΙκΕΙ, δῆτ᾽ ἐξ ἐμᾶς Ἠθυβάθ. δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς 

τὸ πᾶν Ηστγηι., δ᾽ ἀπ᾿ ἐμᾶς μάταν ϑομποτάϊ, δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τιν᾽ οὖν 

οΟἰἷπιὶ Νοσοιβθδοι, δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τοιαῦτ᾽ ἸΚοΠΗΘΑΥ. 990. μάλα 

γάρ το: τὸ τᾶς οἸΐπιὶ Βοίῃθ, μάλα γὰρ οὖν τὰ πολλὰ τᾶς ΤΟΙ ΔΉ, 

μάλα γέ τοι τὸ τᾶς ὙΥ ΘἸΙΔαοΓ, μάλα τε γὰρ τὸ τᾶς ἘΠΩρΡοΥα5, μάλα 

γε γὰρ τὸ τᾶς ΟΟὟΝ ϑομηοίαον. μάλα γέ τοι τὸ πολέος γ᾽ (8᾽ Ἐπ- 

561) ὑγιΐας γε] μάλα τὸ τᾶς ὑπεράγαν ὑγείας Ἤρττη., μάλα γὰρ ἔσϑ᾽ 

ὅτι τὸ τᾶς ὑγιείας ἙΥδΔπΖ2, μάλα γέ τοι τὸ τᾶς πλέας ὑδαρίας Ηδι- 

ἴὰηρ, μάλα γέ τοι τὸ ποτνίας ὑγιείας Ἀδγδίθῃ, μάλα γέ τοι τὸ με- 

γάλας ὑγεΐας Ῥαϊον, μάλα δὲ τᾶς πολλᾶς βροτοῖς ὑγιείας Ἡ Ὀπίζοτ, 

μάλα γέ τοι τὸ τᾶς ἄγαν ὑγιΐας ϑομοθιιδηῃ, μάλα γέ τοι τὸ τᾶς 

ἄκρας ὑγίας Ἠουβᾶθ. Ῥοβὶ μάλα γὰρ Ἰδουῃδπι Ββίαἰαϊξ Ῥᾶαγν. σφο- 

δροτέρας Τπίοτβοῖι, μαχροτέρας Βδυομοπβίθίη, πολέας ΟΟΠϊηρίοΗη. 

ὑγιέας ἨΙ, ΑἸ ΓΘΠ5. 99054ᾳ. μάλα γὰρ (ἄϑλιον) τὸ τᾶς ἀκορέτου 

ὑγιείας τέρμα ΥΥοΙ]Ι. ὑγιέος μάλα γέ τοι πολέος οὖκ ἀκόρεστον 

ΒΟμπ ταί. 990544. μάλα γέ τοι {περιβρυοῦς») ἀχρότατον ῥώμας 

τέρμα ζχκαχόν:) νόσος ἀρτεμέαν ὁμότοιχος ἐρείδε: ἌθοκΚ, μάλα τε 

γὰρ περιμέτρου γ᾽ ὑγιΐας ἀκαρές τοι τέρμα" νόσος γὰρ ἀεὶ ἀχροῶν 

ὁμότοιχος ΜΑΘΗΪΥ. 991. ἀχάριστον Αὐγαΐι8, ἀχόρευτον, Ῥοδίθᾶ 

ἀπάρεστον ϑομαοίΖ, ἀκορὲς τὸ γε] ἀχορὲς Ἡ Ὠὰπίζογ, ἀόριστον γε] 
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ἀπέραντον Καγβίοῃ, ἀκόρεστόν {τοι Βυΐογ. νόσος δ᾽ ϑοΒοθιηδηη, 

νόσος μογερὰ 1,ΔΟΒδηη, νόσος γὰρ ζὅμως» ΚΙαυβοη, νόσος γὰρ 
(ἀρᾶς) Ἰλμᾶδα, νόσος δ᾽ ἄρ᾽ (ἀεὶΣ Ἠδιΐαπρ, νόσος δ᾽ ἀφανὴς 
ΒΕδποπθηβίθίη. 9915α. τέρμα νόσος στυγερὰ γείτων ἨΤ, ΑἸ ΓΘΠ5. 
νόσος δ᾽ ἄρα γειτονιῶν Φ ἨῊ Βομιῃ!αί. 992. ὁμοροῦσ᾽ ὁμότοιγος 

Ηρυβᾶθ. ἐρεέπει ϑομπογαί. 998. χαὶ πότμος {αὖ πολυπάμονοςν 

εὐϑυπορῶν Ἠδτγίαηρ, {πολλάκε δ᾽ εὐϑδϑυπορῶν καὶ πότμος (αϊφνιδέως) 
Ηουβάθ. Ῥοβί 999 ᾿δοιιηδη) 5ίδίαϊ, Ηθαίῃ, Βαρρ]οΐ οὐ μόνεμός ποτε, 
ναῦν Βοίμθ, ναυστολέοντος ὁδόν γν6] μᾶχος ὅδοῦ σπέδιον οχ ἴτγρ. 

8609 Ν. ΤΥ. Μοιημβθη. 994. {πολλάκιςΣ ἀνδρὸς οἸϊπη ϑομαοίζ, 

ααΐ ρΡοβίθα ὀπὶ ῬΟΥΒΟΠΟ ροϑβύ ἔπαισεν Ἰδοῦπδπι ποίαν, ἀνδρὸς ἔπαι- 

σεν χκᾳ {εὶς ἄφαντον ΒΙοπγί,, ἀνδρὸς ζἐπαιρομένου τύχαις, ἔπαισ᾽ 
(εὶς) ἄφαντον ΒΑΙΉΡοΓΡου, ἀνδρὸς ἔπαισεν (ἄφνω πολλάκι δὴ πρὸς 
ἄφαντον, ροβίοαᾶ ἔπαισεν (ἄφνω δυστυχίας» ἄφαντον ΗΙ, Αἤγοηβ, ἀν- 
δρὸς {ἐν εὐτυχέᾳ ναὸς) ἔπαισεν ἄφαντον ῬΆ]6Υ, ἀνδρὸς ἔπαισε {πρὸς 
ἄτας) ἄφαντον Ῥτίρῃη, ἀνδρὸς ζὑπὲρ τὸ μέτρον ϑᾶσσον» ἔπαισε 
{πρὸς ἄτας» ἄφαντον ϑομοριηδηῃ, ἀνδρὸς ὦ. ὧὖ.- αὖτ᾽ ἔπαισ᾽ 

ἄφαντον 0 Βομπιι, ἀνδρὸς {(ἀγαλλομένου πλῷ κάρτ᾽) ἔπαισ᾽ ἄφαν- 
τον ΚροΚ. ἔπαισεν πρὸς ἄφαντον Ἰ)ανῖ65, ἔπαισ᾽ ἐς ἄφαντον Βδυ- 
ΟΠ Θηϑίθίῃ. 995. χᾷϑ᾽ ὁ μὲν (οὐ 996 ὄκνον) ἘπιροΥα5. χαὲὶ πρὸ 
μέν τι γ6] χαὶ πρόπρυμνα ἘπροΙ, χαὶ τὸ μέν τε Ὀπαοτί. προσχρη- 
μάτων Ἠθαΐμ, φορημάτων ΗΤ, ΑἤγΘηΒ, πρὸ τρημάτων Μ΄ ϑομμπηϊαί. 

99ὅ54ᾳ. καὶ τὸν .. ὄκνον Αὐγαίι5. καὶ πρὸ μὲν τὸν γρημάτων κτη- 
σίων ὄγκον βαλὼν ϑομιοίζ, καὶ τὸ μὲν ἠρόπρυμνα (αυΐθαβ τοῦ χτη- 

σίου γόμου βαλὼν δἀϊπηρὶε Βατραγα) ϑβίθηζοὶ, χαὶ τὰ μὲν πρόχειρα 

τῶν γρημάτων ὄχνος βαλὼν ϑομοοπίᾶπη, κἀπὸ μέν τε χρημάτων χτη- 

σίων βάρος βαλὼν (οἸΐπι ἀλλ᾽ ὃ μὲν πρὸ χρημάτων χτησέων ὄκνον 

βαλὼν οἱ 999 πλησμονᾶς) Βαδυοπμοηβίοίη, χᾷτα μέντοι γρημάτων 

κτησίων ὄγκον βαλὼν Ἠεγποτάθη, καὶ τὸ μέν γε γρημάτων κτησίων 

ἄδος βαλὼν 1 Η Βομπιαί. 990. κτήσεως ὄκνῳ βαλὼν ΑἸλιά- 

τὶς. ἄχϑος ἩραῖΝ, χέρδος Ἠαγίπηρ, γέμος Καγβίοπ, ὄχνῳ Κρῃ- 

πρᾶν. πημονᾶς ἄχος, βαλών οἱ 999 χτησίων γέμων ἄγαν Υ οἷ]. Ῥοϑί 

997 βυρριὶοὶ χύμασιν καὶ τῇ ζάλῃ Βοίμθ. 998. γόμος ΒΙοπηΐ. 

999. πλησμονᾶς ϑομιοίζ. 
1000 δηΐθ 998 (οὐκ ἐπόντισε σχάφος, οὐδ᾽ ἔδυ πρόπας δόμος) 

Ροηϊξ βοιπογάϊς, ἰΐθπι (σῶν ἐπόντισε σκάφος κοὺχ ἔδυ κτὲ.) Κοοκ. 

1001. πολλά τἂν δγπι., πολλὰ γὰρ Βυγραγά. ἀμφιλαφοῦς ϑομνογαί. 

1004. γᾷ Κατβίοη. πεσόν γ᾽ Οδβαιῦ. ἅπαξ πεσὸν ῬοΥδοη. τὸ πεσὸν 

ΑἌΘΟΆΥΠυ5 εἀ. ΝΥ εοκΙεῖπ. Αρρεπάϊχ. 12 
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δ᾽ ἅπαξ ἐπὶ γᾶν ϑομυοίζΖ. ϑανασέίμου Αὐγαΐαδ. 100454ᾳ. πεσόν 

ϑ᾽ ἅπαξ ϑανάσιμον προποϑέν τ᾽ ἀνδρὸς Βδάμιδηι. 1005. πῶς ἀν- 

δρὸς .. αἷμά τις ΚρΟΚ. 100554ᾳ. τίς δ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ ϑομοθ- 

πϑπη. τίς ἔτ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ Καγβίθῃ. 1000. πάλιν ἀο]οῖ Μυβρτ. 

πόλλ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ ἈθηπΘΑγΥ. 1007. οὗ γε Ηατγίπηρ, εὖτε ὟΥ εἰ], 

οὐχὲ (βῖθπο ἱπἰογγοσαίομβ Ροϑὶῦο0) ΟἸπὶ ΕἸΡΘΓ. 10075ᾳᾳ. οὐδὲ 

τὸν ὀρϑοδαῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς ἂν αὖτ᾽ ἔπαυσεν ἐπ᾽ ἀβλα- 

βείᾳ οἰϊπι, ροβίθα Ζεὺς δὲ τὸν ὀρϑοδαῆ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν ἔπαυ- 

σεν, οοἰοτίβ ἀο]οί,8, Ηβϑγπι., εὖτε δὲ τὸν ὀρϑοδαῇ Ζεὺς φϑιμένων 

ἀνάγειν ἔπαυσεν ϑοινογαϊ, οὔτιν᾽ ἔνερϑ᾽ ᾿ἀἴδου τῶν φϑιμένων ἀνά- 

γειν ἀνυστόν, οοἰοτῖ5 ἀ6]οἰ18, Καγβίθῃ, τοῦδε τὸν ὀρϑοδαῇ τοῦ ᾿κ 

φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς εὖτ᾽ ἔπαυσ᾽ ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ Ἑπρον, οὐδὲ τὸν 

ὀρϑοδαῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν ἐᾷ Ζεύς Βαιυομοηβίοίῃ, εἴγε τὸν ὁρ- 

ϑοδαὴ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς ἀπέπαυσε {τέχνας οὐκὶ ἐπ᾽ ἀβλα- 

βείᾳ ϑομοθιιδηῃ, οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῆ γ᾽ ἀμφιμένων ἀνατεὶ Ζεὺς αὖτ᾽ 

ἔπαυσ᾽ ἐπ᾿ εὐλαβεέᾳ ΜΕΥΚΘΕΙ. 1008. τοὺς φϑιμένους ϑομαθβίζ, 

φϑιμένους Ἠαδυίαῃρ. 10085Ξ4ᾳ. τῶν φϑιμένων Ζεὺς ἀνάγειν ἂν 

εἶρξεν ὈΑΥΪ65. 1009. Ζεὺς αὐτὸς ἔπεισ᾽ Αυταίι5, Ζεὺς ἀνέ- 

παυσεν ΚΙδιβοη, Ζεὺς ἂν ἔπαυσεν Μαγίϊῃ, Ζεὺς ἀπέπαυσεν Ἠδυίΐυῃρ. 

Ζεὺς ἔα αὔτ᾽ (τοὶ εἴασεν) ἐπ᾿ ἀβλαβεέᾳ οἰϊπι ΕἸΉΡΘΥ, Ζεὺς ἂν αὖτ᾽ 

ἔπαυσεν Ῥτίοη, Ζεὺς ἀπέπαυσ᾽ ἐπ’ ἀβλαβείᾳ Ἠ1, ΑἸ ΓΘΠΒ, Ζεὺς ἀπέ- 

παυσε βέλει δαμέντα (γ6ὶ πυρὶ βλαβένταλ) ὙΝ ΕἸ], Ζεὺς ..-. ἐπ᾽ ἀβλα- 

βείᾳ ΤΟΒομπῖ, Ζεὺς ἀπέπαυσεν ἐπεσβολιάων 1, Βοιμ!ΐ, Ζεὺς αὖτ᾽ 

ἔπαυσ᾽ ἔτ᾽ ἀβλαβῆ γε Κεοκ, Ζεὺς οὐκ ἔπαυσεν ἀβλαβείαν ΜΑΘΙΪΥ. 

ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ γε Ὑἱοϊοτίαβ, ἀθ]ον!ν νουθᾶ Οδπΐου. [Ιἢ 580 }0110 ὥστε 

μή τι βλαβῆναι Βοίμε, ὥστε μὴ ἐπιβλαβῆ εἶναι ἘΠρΡΟΓ. 1010. τε- 

ταγμέναν οἰΐπι ϑομαθίζ. 101054ᾳᾳ. τεταγμέναν Ἠοζρα μοῖραν .. 

γλῶσσαν οὖν ἂν ἐξέχει οἸΐπι ΕἾΉΡΘΓ. 1011. μοῖρα μοῖρά μ᾽ οἸἱπι 

ΒΙοπιί., μοῖρα Μοιρᾶν ΑΟΥ̓Ν βομποίάον, μοῖρα μοῦσαν ϑομπογαΐ, 

μοῖρα καιρὸν Καγϑίοι, μοῖρα μορτὸν ϑοΠοΘΙΊΔΠΗ. 10115ᾳ. μοῖρά 

μοι τις ἐκ ϑεῶν εἶργε μὴ πλέω (ϑροεῖν οἰϊπι, Ροβίθα) φέρειν Ηρτ- 

πογάθπ, μοῖρ ἄμοιρος . . πλέον φρονεῖν ΜΑΘΗΪΥ. 1018 5ᾳ. χαρ- 

δίαν γλῶσσα πάντ᾽ ἂν ἐξέχει ϑομαρίζ, καρδίαν γλῶσσ᾽ ἂν ἐξέχει 

τάδε αγϑίθῃ. 1014. γλῶσσαν ἂν τάχ᾽ ἐξέχει ΒΑΙΩΡοΥροΓ, γλῶσ- 

σαν ἂν παρεξέχει Ὑ οεἷ!, γλῶσσαν ἄντ᾽ ἂν ἐξέχει Η1| ΑἸΓΘΠΒ. Ῥοϑί 

1015 5Ξυρρὶοὶ ταῖς τύχαις οὐκ εὐπιϑής ΒοίΠ6. 1019. Κασσάνδραν 

Ἡδττη. 1020. ἀμηνέτοις Αὐτγαΐαβ, ἀμήνιτος ΕὙὮΓ. 1025. δου- 

λίας μάζης βέον ΒΙοπιΐ., δουλίας μάζης βίαν ΤῊ υβ οι, δουλέων ζυγῶν 
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ϑιγεῖν Ἠδτγίυῃρ, δουλέας ἀζηλίαν Μοΐποᾷο, δουλίαν μᾶζαν βίου ῬΔΙΘΥ, 

δουλίας τροφῆς τυχεῖν Ἐπροι, δουλέας τροφῆς βίον Ἀποάθ, δουλίας 

μάζης βοράν Μ ϑομπιίαϊ, δουλίας (μάϑη οἸΐπι, Ροβίθ8) μάσϑλης βίαν 

εἰ}, δουλέας μάζης ϑιγεῖν Βοιιδιη οἱ Κοοκ. Ιηΐον δουλέας μάζης ᾿ 

εἱ καὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ νοῦῦα ἄποβ γϑύβαβ θχρ θη ἱπΐο οἱ 4556 

ΟἸἰπὶ Ρυΐϊαρθαί ὙΥ εἰ]. 1027. ἀρχαιοπλούτων δωμάτων Ἠδγίυῃρ. 

1029. ὠμοί γε Τμΐοτβοι. πανταχῇ πέρα στάϑμης Ἰαγβίθῃ. κοῦ 

ΕἸροΓ. πέρα σταϑμῶν Μεοΐποκο. Ῥοβῦ 1029 Ἰδουηδηι βίαίυϊ Ηδγίυηρ. 

1080. οἴσεις Ναθεῖ. ἔχεις, παρ᾽ ἡμῶν Ηργπι., ἔχεις, παρ᾽ ἡμῖν Μοὶϊ- 

ῃ6Κκ, ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ Ἐπρον. Ὑογβαπὶ (σὺ δ᾽ οὖν Ἀτρειδῶν ὄλβιον 

λαχοῦσ᾽ ἕδος) οχοϊαῖ5886. ρυίαῦ ΤΉ ΘΓΒΟΒ. 1031. λέγουσ᾽ ἐπαπύει 

Καγϑβίθῃ. 1032. ἐχτὸς δ᾽ ἂν (ἄρ᾽ Ἠατίαηρ) οὖσα Ήρτπι., ἐντὸς 

δ᾽ ἐνοῦσα οἴϊπι Επρεγ. [1033. πείϑοι᾽ ἂν ἧἦ πεέϑοι᾽ " ἀπευϑοίης Ἐαγϑίθῃ. 

1034---1100. οἰιοτίοαβ ρᾶγίθβ β'ηρῈ}}5. Ομογ ας 5. ὑἱθαϊ Ὁ ΜΌΘΙΙΘΓ. 

1084. εἴπερ εἰμέ ΑἸλιαπὶρ. 103454ᾳ. εἔπερ εἰμὲ .. βαρβάρῳ Μ' 

ΒΒ αΐ. 1034 -1086 (ἀλλ᾽ εἴπερ εἶ σὺ . . φρενῶν ϑιγοῦσι πεέϑον 

ἂν λόγοις ο1 1044 δέχει φάτιν οΟΥΤΙΒ 68) ΡοΟΒύ 1045 οΟἸ]οοαθδῦ ΟἸΐπὶ ΥΥ Εἰ]. 

1036ὅΞ4ᾳ. βάρβαρον φρενῶν ἔσω 1 κεκτημένη, λέγουσα .. λέγειν 

Βομαοίζ. 1036. εἰ σωφρονεῖ, λέγουσα ϑομοριιϑηη. εἴσω φρενῶν 

λέγουσα, πεῖϑέ νιν λόγῳ ἘἸΠΙΒ]6γ, ἔσω φρενῶν τ᾽ ἄγουσα χτέξ. Οα 

Ηδυρὶ, ἔσω φρενῶν λαχοῦσα πείϑεται λόγῳ ΒΠοάθ, ἔσω φρενῶν 

ῥέουσι πείϑεται λόγοις (γ6] μαϑοῦσα πείϑεται λόγῳ) Ἠδτίαῃρ, ἔσω 

φρενῶν γεγῶσα (οἸΪπὶ κλύουσα) πεέϑοιτ᾽ (οἸίπι λέγουσα πείϑοιμ!) 

ἂν λόγῳ Ἑπροι, ἔσω φρενῶν ξυνεῖσα (γ6] κλύουσα γ6] ἑχοῦσα) δέξε- 

ται λόγον Ὁϊπᾶ. ἔσϑ᾽ ᾧ φρενῶν λαχοῦσαν ἂν πεέϑοιν λόγῳ. ᾿αΐο 

γογϑαὶ βυδιοίθηβ 1038 (δο: ἕπου λιποῦσα . . ϑρόνον) οἱ 1024--80 

ΟἸγίδοπιθϑίσαθ οηη68 ΟΟηἰηυδίοβ, Ῥοϑβί Πο5 1087 5160 ϑβϑουρίυπι 

πιϑοῦ" τὰ λῷστα .. λέγει οἴοτο {τ θαθηθ Μοίπεκθ, ἔσω φρενῶν 

βαλοῦσα πείϑοιτ᾽ ἂν λόγῳ Κοοκ, ἐγὼ φρενῶν λαχοῦσαν ἂν πείϑοιν 

λόγῳ Μ ϑομιιίαι, ἔσω φρενῶν ἂν οὖσα πείσεται λόγῳ ῬΆΠ16, εἴσω 

φρενῶν λέγων σὺ πεῖϑέ νιν λόγῳ νεὶ εἴσω φρενῶν γέγωνε. πεέϑων 

νιν λόγῳ οἰϊπι Ὑ., εἴσω φρενῶν λαβοῦσα πείϑοιτ᾽ ἂν (γ6] πείσεται) 

λόγῳ Ἠογπογάθη, ἔξω φρενῶν ἂν οὖσ᾽ ἀπειϑοέῃ λόγῳ Ἢ ΕἸ]. 1097. 

ἐπεὶ τὰ λῷστα Ἠεἰπδοοίι. λέγειν ὙΊΟβ6]οῦ, λέγω Καγβίθῃ. 10975ᾳ. 

ἕπου οἱ πείϑου φοττιαίαὶ Επρογ. [10939. ϑυραέᾳ ΟΔβδαθοπαδ. τῇδ᾽ 

Μαβρτ. τήνδ᾽ ἔτε ΚΘΠΠΘΑΥ. 1040. πρὸ μὲν γὰρ ΒΑΙΉΡΟΓΒΟΙ. τὰ 

μὲν παρ᾽ ἑστίᾳ μεσομφάλῳ ΟΟῊἩαυρί. Ἑστίας ΟἿ᾽ Ηογτηδηῃ. 10405α. 

τὰ νῦν γὰρ. . ἕστηκεν ἡμῖν Κοῃπθάν. 1041. μῆλ᾽ ἐπ’ ἐσχάρᾳ 
12} 
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πυρός Ῥαϊογ. σέλας πυρός ΚδΥβοΥ, φλόγας πυρός οἸϊπι βοΠ ποι ἀθυγη, 

φάνας πυρός ΑΝ ΘΒ6ΙοΓ, σφαγὰς (σφαγὴν Βδιομοηβίοὶ ) πέλας ΤΙ ΘΥΒΟἢ, 

σφαγὰς πάλαι ΒΒοά6. ζφρλογωπὰ κῆλα δάπτεται γνάϑῳν πυρός" ἕστηκε 

δ᾽ ἤδη .. σφαγὰς {κόροις» ΚοοΚ. φανὰς πυρός ΜΟΓΤΚΘΙ. 104454. 

Ροβὲ 1086 οοἸ]οοαὶ ΑἸΛιάνίρ, ἰΐοπὶ δέχοιτ᾽ ἔπος 50 υ 6 η8 Κϑοκ, 1ἴ6πὶ 

δεχϑῇ νοὶ ᾽χδεχϑῇ οἱ καρβᾶνος ΘΟΥΤΊΒΘΗΒ Μϑομηίαϊ, ἰΐοπι ἀντὲ φω- 

νῆς καρβάνου φράξου χερέ ΘΟΙΪΟΙΘῊΒ Ι, Βομιτηϊαί. 1046. σύ γ᾽ 

ἀντὶ τιᾶῖσοὸ Μιμογὰ., ὧδ᾽ ἀντὲ Καγϑίοῃ, ἀλλ᾽ ἀντὶ Μοίποῖκο, ἄγ᾽, ἀντὶ 

ΟἨδρηβθ. χαρβάνου ΑὐυταῖθΒ.6ὡ 1047. νεαγρέτου Μοίΐποᾷθ. 1048. 

μαίνεταέ τε ἤογιη. ϑύει ϑομαοίζ, βρύει Ο α Ηδυρί. 1049. νεαῴε- 

τος Καγβίθη. γογβίθυβ 104954. ροβί 1047 ΟΠΟΤῸ ΘΟΠ ηπδ [15 ΒΌΡΡΙοί 

την 1048 οἱ 1061 χοὺ παύσεται πρὸς κέντρα λακτίσαι κότῳ ΤΊ ΘΓΒΟΙΙ. 

1062. πλέον Ὀϊπά. τρέφψασ᾽ ΜϑοΒηϊαΙ. 1054. σϑ᾽ Ὑἱο. 105. 

ἑχοῦσ᾽ ἀνάγκης τῆσδε Οἀβδυθοπιβ. τόνδε Αὐγαίαβ. (καἔνησον δηΐου), 

χαΐνεσον ἘΠΩΡΘΥΪα5. 1066 - 1176. ομογίοα ΟΟΥΡδ6ὸ ὑὐθαϊ 

ὙΥ ΒΡ δὶ. 1056 (οἱ 1060) ὀτοτοτοὶ (ὀτοτοτοῖ) ἴ ἢ. ὀτοτοῖ, ὁτο- 

τοῖ, πόποι, δᾶ ΒΙοπι. τοτοῖ δᾶ Ὀϊηά. 1057 (οἱ 1061) ἄπολλον 

ἄπολλον ἴ ἢ. Ἀπόλλων Ἀπόλλων ΒοίΠιθ. 1068 --- 1176. ομοτγίοα 

αυδίξπογἀθοῖπι ΟΒΟΓΘῸ 5. {ὐϊθα Ἐ Αὐποϊαΐ. 1068. ἀνωλόλυξας 

8001. Επν. ῬΒοθη. 1086 (οἱ ϑΒίθρῃδημβ). 1069. ϑρηνησμοῦ 

Κίγομη. ϑρηνητοῦ κλύειν γ6] ϑιγεῖν ΒΟ. ΠΟΙ ἀΘΥ]Π. 1068. προσ- 

ἧκον Μεοΐποκο. 1064 (εἰ 1069) ἠπόλλων Ἀπόλλων Ἠθτπι. 1066. 

γάρ μ᾽ Κατγϑίθῃ. [ἢ 5080110 γρ. δ νδιῖδπι ἸΘΟὕ ΟΠ ΘΠῚ ἀπώλεσας δέ μ᾽ 

τοίουὶ Ῥαῖου, δεύτερον δέ με ἀπώλεσας ΟΟἸΙΟΙΣ ΔΠΟΙΥΤΗΙΒ. 1067. 

χράειν ὕ, χράειν ΑἸὰ., κλάειν Τύγτῃ., λάσκειν ΒΌΓΡΘΒ. 1068. παρὸν 

ἢ, παγὲν Μαβργ., γὰρ ἐν α ΟὟ ΒοΠποία6Υ. 1071. ποῖ ποῖ γὙ6] ποῖ 

δὴ ΕΠΠΙΒΙ6Υ. 1075. συνέστορ᾽ ἃ εοΚ. 1070. αὐτοφόνα τε 

Ῥαυν, χαὐτοφόνα Καγβίδη. χάἀρτάναι ἴ, καρτάνας ἢ, κἀρτάναν Αυ- 

ταῖιιβ, χἀρτάνας ΟΔβαθθοπαβ. αὐτόφονα κακά τε κἀρτάνας ϑοἰ (16 Γ, 

αὐτοφόνα τε χακὰ κἀρτάνας ἨΘΥΙΏΔΠΠΗ, αὐτοφόνα καχὰ καὶ ἀρτάναι 

ΤιΔΟ πδηη, αὐτοφόνα κακὰ κάχ᾽ ἀρτάναν ΟΟ Ηαυρί, αὐτοφόνα κακὰ 

κάκ᾽ ἀρτάνᾳ ΘΟὟ ϑομποίάοι, αὐτοχτόνα κακά τ᾽ ἀρτάναι τ᾽ Κοη- 

πρᾶγ. χαρατόμου τ᾽ οἸϊπι Βομποίἀονίη, κάἀρτάμου οἸΐπι ΕΤΩΡΘΓΙΆ5, 

χρεατόμα ὙἪὟ εἰἷ!. 107654ᾳ. κἄρταμα (οἸΐπι κάκ᾽ ἀρτανᾶν) κἀνδρὸ- 

σφάγ᾽ ἰὸν γαπέδου ῥαντήριον ἨΤ, ΑἸγοη5, χάκ᾽ ἔδρακ᾽ ἀρτάνᾳ χἀν- 

δροσφάγ᾽ ἰὼν γαπέδου ῥ. ΚΘΟΚ. 1077. σφάγειον Ταγη., σφαγεῖον 

γαϊσο. παιδοσφαγεῖον οἸΐπι, ρΡοϑίοα αἱμοσφαγεῖον Ὗ 61]. καὶ πέδου 

Ῥρδύβοῃ, χαὶ φόνου ϑομιοίζ, καὶ πέδοι Ηθττη., δαπέδου ἘΠΊΡΟΥ 8, 
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ϑ᾽ αἱμάτων Κομποᾶγ. σπόρων καυτήριον Μυβργ., πεδῶν ῥαπτήριον 

ΘΟΒΟΘΔηη, φονορραντήριον ἘΏΡΘΓ. 1078. εὖριν ΥἹἱοῖ., εὔριν 

ΒΙοπῖ. ἴῃ 80! ]ο ἔοιχεν ὡς χύων εὗρις ἀναξητεῖν »Β50}01. γθίτιδε 

οοᾶ. ἢ, ἔοικεν ὡς κύων εὔριν ἀναζητεῖν Β0Ρ., ὡς κύων εὔρις ἀνα- 

ζητεῖ (ἀε]οΐο ἔοικεν) Ὀϊπάοτῖ, ἔοικεν . . εὔρις εἶναι καὶ ΚίγοΟΒΗ. 

1079. ματεύειν Τυγη., ἐνθάδε ματεύειν ὧν γοϊοὈαΐ, υἱ νἱἀοίαγν, ΗδΥ- 

ἴὰηρ. ὅν γ᾽ ἐφευρήσει Οαβδυθοηι8. ἐρευνήσει Καγβίθῃ. Απΐθ 

1080 ἀ, ἀ ἱπβογυῖϊ ΒΙομΠθ]α. 1080. μαρτυρέοις γὰρ οὖν ΑὈΌΓΘΒΟΒ" 

μαρτυρέοισι γὰρ τοῖσδε πεπείσομαι γ6] μαρτυρίοις γὰρ, τοῖς ἀεέ τε 

πείϑομαι α ΟὟ Βομηθίαου. 1081. τὰ βρέφῃ 6}. κλαιόμενα βρέφη 

Καγβίοῃ, χλαόμενά τ᾽ ἰδὲ βρέφη ΚΘΟΚ. 1088 5ᾳ. ἦ μὴν .. ἦμεν 

Ηβραΐι, ἢ μὴν .. ἦσμεν Ῥοῖδοι, ἧἦσμεν .. ἦσμεν ϑομυοίζ, ἦμεν .. 

ἦμεν ὙΥ ΘΙΙΔποτ, ἦ μὴν . - ἦμεν ϑ0Πο] 661, ἢ μὲν. . ἦμεν Βοϊβδοηῃδάθ, 

ἢ μὴν .. ἔσμεν Οοροεί, ἢ μὴν . . ἐσμὲν Καγδίθῃ, καὶ μὴν .. ἦμεν Ῥᾶ- 

Ι6Υ. 1084. τούτων προφήτας ΜΊεἰΙ. προφήτου δ᾽ οὔτινος χα- 

τεύομεν Καγϑίθῃ. 1085 (οἱ 1098) ἀὼ ἀὼ ΒΙοιηβο]ά. 1085 5αα. 

τί ποτε σύζυγος. τί τόδε πρόσφατον δεινὸν δόμοισι Ἠροὶβορϑίι. 

1086. τί τόδ᾽ ἄχος νέον μέγα ἱῃνθηϊ, 564 ἴρ86 τϑρυάϊανι θυ ΔΉ, 

ργοῦανὶ Καγβίθι. μέγα οὖ 1094 πόσιν ἀε]οΐ, Βουθοη5 τέ τόδ᾽ ἄχος 

νέον ἘΠρΡΟΥ, τέ τόδε νῦν ἄχος νέον ΚΘΠΠΘΑΥ. (ἔχϑος Ο4880}.), ἄγος 

οἰπὶ Βοίμθ., βάρος ΚρΟΚ. 1087. κακῶν ΚροΟΚ. 1092. βοᾷ 

πόλις ἔφ ἢ. 1098. τάλαν, τί τόδε ΚθΟΚ. 1095. φαιδρύνασ᾽: 

ἁπλῶς ΚρΟΚ. 1096. τάχ᾽ ἔργον τόδ᾽ Καγβίθῃ. 1097. (προ- 

τεζεταει γεὴὶρ Τιοργδῃά). 109754ᾳ. χεῖρ᾽ . . ὀρέγμασιν ῬΑΙΘΥ. 

1098. ὀρεγμένα ἔς, ἀρηγόνα ΚΔΥΒΘΓ. 1099. ϑὴν γὰρ ϑομαθίζ, 

νοῦν γὰρ ἘΠΙΡΘΥΪαΒ. 

1101. ἐὴ Ὀιπά. 110154ᾳ. ἔ, ἔ, παπαῖ, πέπλων τέ Ἠδγίπηρ. 

1108. δώκτυον τόδ᾽ Ἅιδου ῬαΪΙθΥ. 1108 5ᾳᾳ. ἢ δόκτυον τιταένει 

δάμαρ ξύνευνος ἣ ξυναιτία κυσὶ διδου. στάσις δ᾽, ἀκχόρετος φόνου, 

χατολολυξάτω ϑυστάδος δυσχέμου ΝΜ ϑομιαί. 1108 5ᾳ. Ἅιδου 

ἁλουργές; ΜΥΘΒ6Ι6Γ. 1104. ἀλλ ἀνδρὸς Καγρίοῃ, ἀλλ᾽ ἀνδρέ 

γ᾽ Βαπυομοηβίοίῃ. ἅδ᾽ ἄρκυς ΜΌϑοΒηαί. μάλ᾽ ἄρκυς ἅ ξύνευνος ᾧ 

ξυναιτία Ὑ͵οΙΙ. ἀλλ᾽ ἄρκτος ΗΙ, ΑἸ γοΠ8, ἅμ᾽ ἄρχυς Ηουβάο. ἧ ξύν- 

εὐνος οἰϊπι Επρογ. ἣ ξύνευνος ἔσται δ᾽ αἰτία Ἠαγΐθῃρ, ἣ ξύνευνός 

ἐστιν αἰτία Ἀαπομοηϑίοίπ, ἣ ξύνευνος εἶσιν αἰτέα. ἸΚΘΟΚ. 1106. 

ἀκορέτῳ γένει ϑομαοίζ, ἀκόρετος μέλει ΟΥ̓ΘΙΙ. γέννᾳ ΗΙ, ΑΙΓΘΠΗΒ, 

στέγῃ ϑομηο  ἀΘ Ύ]η. 110554. γένει" κατολολύξατ᾽ ὦ οἸΐπὴ Βοίμβ. 

1108. χατολολύξεται ϑύματος λαοργοῦ Ἠατγίπηρ. ϑομοιδδία ἐπολο- 
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λύξεται Ἰορίβ86 νἱάρίανγ Ῥαϊοῖο. λυσέμκου ῬΟΌΓΘΘ, δαισέμου ΟἸΪπη 

ἙΠΡΟΥ, δευσίμου ΗΙ, ΑἸγΘΠ5, δεσμέου οἸΐπι, Ροϑβίθᾶ λοιγίου ἋΥ εἰ]. 

κλαυσίμλου Κεοκ. λευσέμου ϑύματος Μεΐπεᾷο. 1109. μ᾽ ἐπο- 

ρϑιάζειν οἰϊπι ϑομαοίζ. οὔ με λαμπρύνει ΟΉδθηδθ. [π 50}|0110 σε- 

σαφήνισμαι γ6] σεσαφήνισταί μοι ῬΑΙΘΥ. 1110. δράμεν ὙΥΕ6Ϊ!. 

111054. χαρδίαν χκροχοβαφὴς σταγὼν ἔδραμεν, ἅδε καὶ δορὲ πτω- 

σίμοις κτξ. Βυτρεοβ, χαρδίαν χροκοβαφὴς ἐμοὶ σταγὼν χάζξεται. 

ϑριὰ πτώσιμος ἄθοΟΚ. 1111. εὖτε αἸΠΡοτί. καὶ δορὲ (δόρει ΒοΙΠΘ) 

πτωσέμοις ΟΑΒΔΌΡΟΠΙΙΒ, χαὶ δορᾷ πτώσιμος ῬΘΆΓΒΟΗ, καὶ δορὶ πτω- 

σέίμους Ἡπὶπίηρ, χἀνορέᾳ πτώσιμος Ῥααν,, γᾷ δορὶ πτώσιμος ἨρτΠι., 

καιρίως πτωσίμου Ἠδτίπηρ, καιρίᾳ πτωσέμοις ϑομῃοιἀΘ ]η, ἅτε 

καὶ δορὶ πτώσιμος, γοβίοθα ἅτε χαιρία πτωσέμοις ἘΏΡΕΓ, χαὶ δόνῳ 

πτωσέμοις ΜεοΥΚΟ]. ἁπερεὶ δορὲ ΜοίΖρογ. ᾿" 1119. ξυνανϑεῖ οΟἸ πὰ 

Βοίμο. αὐγάς Ῥαυν. 111654ᾳ. βοός. τὸν ταῦρον ἐμπέπλοισιν 

μελάγχκερων λαβοῦσα μηχανήμασι Καγϑίθῃ. τᾶς βοός" τὸν ταῦρον 

ἐν πεπλώδει μελάγκερων λαβοῦσα θΕΚ. 1117. πέπλου νιν 

1]. 1117 54. εὐπέπλοισιν .. μηχανήμασιν Ἐπιροτῖα5. ἐν 

πέπλων νιν μελαγχρέων χτέ. ΜΟΥΚΘΙ. 1118. μελαγχέρων αἵ, 

μελάγκερων!ι, μελάγχροον Ῥαι, μελαγκρόκῳ ΕὙΔΠΟΚΘΗ, μελαγχρόῳ 

οἰ ΕΠρΡΟΙ, μελαγκότῳ ϑομοριηδῆη, μελαμπλόκῳ Ἀδυομοηβίθίη, με- 

λαγκόρῳ ἨΤ, ΑΙ γοηΒ, μελάγκερως ΕἸ]. λαϑοῦσα ΜϑΟΒΗα. μη- 

χανήμασιν ΒΌΓΠΘΥ. 1119. ϑένει γγο τύπτει Ηργπι., ϑενεῖ Β6Π06- 

τηϑηη. (ἐν ὑγρῷ τεύχει Τιερτδηά). 119054ᾳ. δολόφρονος τιβῆνὸς 

λέγω χύτλα σοι ΜϑομπΙαι. λέβητος. τυχών σοι λέγω; Ἐαγδίθῃ, λέ- 

βητος τυχών σοι λέγω ἸΘΟΚ. 1121. τύχαν ϑομποτγαί, τέχναν 

6] (α]ϊο ἸΙοοο τυχὼν λοιγίου), τρύγαν ΜΕΙΚΘΙ. 1195. δὴ γὰρ 

αἱ οἰπι Ηδγηι., γὰρ δέαι ΒΙοπῖ., γὰρ λίαν Καγβίεῃ, γὰρ πλέαι Ἀδυοπθῃ- 

βἰθίῃ. [ἢ 56080]10 ἐξερχομένοις 61]. 1195... χαχῶν καρδίᾳ 

πολυετῶν Ἠδγίΐυηρ. 1126. πολυπλεκεῖς ὟἜ 6]]. 1127. ϑεσπιῳ- 

δῶν Οαθδιθοπαβ, ϑεσπιῳδοὶ Ἠριηδηπ. φόνον Ο α Ηδυρί, μόρον 

ΟῊἩΘΏ86. 119754ᾳ. ϑεσπιωδοί: μαϑεῖν φέρουσιν φόβον ΚΘΟΚ. 

1128. φέρουσιν μάταν ΒοίΠθ. 1199 (οἱ 1142) αἰΐοσιιπι ἀὼ ἀο]ϑί 

ΒαΙ]ΟΥ. 1180. καχόστομοι Ο α Ηδυρί. 113815ᾳ. ϑροῶ πάϑος 

ὑπεγγύοις (οἰῖπι ϑροῶ ἐπ᾽ ἀγχιστεῖ πάϑε) Βοίμε, ϑροῶ πάϑος ἐπ᾽ 

ἄχεα σά ϑεϊά!ον, ϑρόῳ πάϑος ἐπέγχεα Ἐπιροτῖαβ, ϑροῶ πάϑος 

ἐπεγχέαι ΔΠΟΠΥΙΠΒ (8ΠηΠ0Ὸ 1884), ϑροεῖ.. ἐπεγχέας ἘΎΔηΖ, ϑροεῖς 

ες ἐπεγχλάσας οἰΐπι Ὠἰπά., ϑροῶ . . ἐπαιγίσαν Μαγίϊη, ϑροῶ .. 

ἐπέγχυτον ϑομορίδηῃ, ϑρόῳ .. ἐπεγχέω Ἠ1,ΑἸγοηΒ, ἐφορῶ .. 

ΑὉ ΑΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 18 

ἐπαγχίσαν αγβίθῃ. 1131544. τὸ γὰρ ἐμὸν μόρῳ πάϑος ἐπεγχέας 

ποὶ κτὲ. Κθοκ, τὸ γὰρ ἐμὸν τί σῷ (ἐμὸν τεῷ β66] σου) πάϑος 

ἐπεγχέας ποῖ κτξ. ΜΔΘΙΗΥ. 1139. ἐπ’ ἔγχεσι Ἀοῃποᾶγ. 1189. 

ἃ ποῖ με ΚΘΗΠΘΑΥ. 113854. τέ δή ... 1 τόδ᾽ οὔ ποτ᾽ ἩΗοὶβοοίῃ. 

1134. οὐ δή ποτ᾽ Ἡρδίῃ. 1136. αὑτᾶς ἢ. 1187. νόμοις ἐν 

ἀνόμοις ΜΘ]. ἄνομόν γ᾽ ΑΌγΘΒ0. [ἴῃ 500} παρὰ τὸν οπηϊδὶς ΥἹΟῖ, 

1187544ᾳ. χοΐά τις ξουϑὰ .. βοᾶς τίϑη ταλαίναις .. ἀμφιλαφῇ Βυγ- 

9568. 1188. βοᾷν γ6] 1140 ἀμφιϑαλὴς Μυβρτ. φεῦ ἀοἰ]οῖ Βυίογ. 

1138 54. φιλοέκτοις ταλαίναις φρεσίν αἷ (οἱ Ηογ.): φιλοέκτοισι φρε- 

σίν ᾿, φεῦ φιλοέκτοις φρεσίν ὩΟΌΓΘΘ. ἀκορέτως βοᾷ ταλαίναις 

φρεσίν 10 ϑομπηῖαί. βοᾶς πανταλαέναις φρεσίν ἸΚΔΥΒΘΥ. βοᾶς εὐφιλοΐ- 

χκτοις φρεσὶν ϑρηνεῖ Κ6οΚ. βοᾶς ἐκ ταλαίνας φρενός  Ε]]. 1140. 

ἀμφιϑαλὴς ϑομαοίζ. ἀμφιϑαλῆ λαχοῦσ᾽ Ἠανίυῃρ. 1141. ἀηδὼν 

φίλων Καγδίθῃ. 1148, ἀηδοῦς μόρον ὍΟὈΓΘΘ. 1144. περι- 

βαλόντες γάρ οἱ ἔρ}), παρεβάλοντο γὰρ οἱ Β0Ρ., περιβάλοντο γάρ οἱ 

Τυτη.. περεβάλοντό οἱ ΉΘΥΠΙ.; παρέβαλον γὰρ οἱ ϑοϊπιοῖΖ, περιβαλόντες 

οἱ ΒοΥΗΠΑΤαΥ, περιβάλοντ᾽ ἄρ᾽ οἱ ὙἸΌΠΟΥ, περέβαλόν τοι οἵ ὙΊΘΒΘΙΟΓ, 

περιβάλοντό γ᾽ οἱ Ο ΜΊΒΙ]ΟΓ, περέβαλον τόδ᾽ οἵ, Ῥοβίθἃ περέβαλόν γέ 

οἱ ΒηροΙ, περὲ γάρ οἱ ἔβαλον Βδυομθηβίθίῃ, περέβαλόν τέ οἱ ΚΆΥΒΕΓ, 

περίβαλόν τέ σοι ΚΘ0Κ. 114454. περιβάλοντό οἕ πτεροφόρον 

δέμας γὰρ οἸΐπι ϊπά., πτεροφόρον γάρ οἵ περὶ δέμας βάλοντο (βάλον 

ΥΥ 61}) Ηδαβαθ. 1144 544. περιβαλόντες οἱ... ϑεοὶ (ϑέσανν γλυκὺν 

γ᾽ αἰῶνα πημάτων ἄτερ Ἠδγίμῃρ. 1145. δέμας τε Βοἰββοηδάθ. 

114554. πτεροφόρον ϑεοὶ δέμας Ηοἰπιβοοίι. δέμας ϑεοὶ ] γλυκύν τ 

ἄγειν αἰῶνα (εἰ 1182 ἐπεγχέασα) γτϑρυάὶαὺ ἘΠηΡοΥ α8. 1140. ἀγῶνα 

καυμάτων ἄτερ ΚΘΟΚ. κλαυμάτων ἄγειν οἸἱπι Ὑ 61]. Ιῃ 50Π0]10 

φωνῇ μόνῃ καὶ: οὐ φρενὲ ϑρηνεῖ Ηαδτνίυηρ. 1160. τί δ᾽ ΗογιλδηΗ. 

τέ τᾷδ᾽ ἐπιφόβῳ ὙΝ ΕἸ. 116054ᾳ. τάδ᾽ ἐπίροβα .. μελοτυποὺσ 

Καγβίθῃ. 1160 5ᾳᾳ. τέ δ᾽ ἐπὶ ρόβῳ δύσφατον κλαγγᾶς μελοτυποῦς 

ἄμουσ᾽ ἀπορϑιάζει στόμα; Βυγ668. 1161. μελοτυπεῖς ἄμουσ' β0Βοο- 

γιᾶπη, μελοτυποῦσ᾽ ὁμοῖ᾽ (γεὶ ὕμουρ᾽ ΙΑ Ροη5, μελοτύπῳ στενουσ 

Ηδγίαηρ. 115154ᾳ. ὁμοῦ νόμοις τ᾽ ὀρϑίοις Βυί!ον, ὁμοῦ στένουσ 

ὀρϑίοις ἐν νόμοις, ἨΘΥΤΩΔΠΗ, ὁμοῦ ᾽ν ὀρϑίοισιν νόμοις ΟἸἸ πὰ Ἐπρετ. 

μελοτυπεῖς σὺν ὀρϑέοισιν νόμοις ΤΟΒοΟΒμΤΙ. 1152. νόμοις ζοὐμᾷς) 

ΚοοΙ. 1163. πόϑεν ὁδοὺς .. ϑεσπεσίας ὑπὸς Βυγρθ8, πόϑεν 

ϑροοῦσ᾽ .. ὁδοὺς Ἰζαγβῖθῃ. 1153 54. πόϑεν ὁδοὺς ἔ. ϑ. ϑρόου κα- 

χορρήμονος ἘπΩΡΘΥΙΪΒ. 1154. χακορρήμονος ΜυΒβρΥ. 1155 54. 

οἱ 116θ5ᾳ. ὦ γ»γὸ ἐὼ 1,ΔΟΠ ΔΗ. 1159. χκἀχερουσίας (οἰ οὐπὶ 
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Οδβδαθοῦο ὄχϑας) ΒΙοπιΐ. 1162. νεογνὸς ἂν ἀνθρώπων μάϑοι 
Θομαορίζ, νεογνὸς ἂν μάϑοι ΒΙομῆθ]4. νεογνὸς ἂν βροτῶν Μαγίϊη, 
νεογνὸς ἂν κλύων οἸϊπη Ὠϊπά., νεογνὸν ἂν βρέφος Ἠαγίαπηρ, παῖς νεο- 

γνὸς ἂν ἀΐων Καγβίθῃ, καὶ νεογνὸς ἂν ὧν μάϑοε Βαάπδπι, νεογνὸς 

ἂν ϑεοπρόπον γ6] ϑεοπρόπια οἸΐπη (πὰπὸ χαὲ νεογνὸς ἂν βροτῶν) 
εἰ}, βλαστὸς νεύγονος ἂν μάϑοι ἄθοκΚ, καὶ νεογνὸς ἂν ἀφρονῶν 
Μοίμπεκο, βροτῶν ἂν νεόγονος μάϑοι Ἠδαδᾶθ, νεογνὸς ἂν ϑρόον μάϑοι 

Ῥᾶνΐθ5, χαέ τις νεόγονος ἂν μάϑοι Κοῃπράγ, νεογνὸς ἂν σχοπῶν μάϑοι 

Ῥαδ]ου, νεογνός τις ἂν ἀφρονῶν μάϑοι ΟΉΒΠ86. 1168. (κακῷν» 
πέπληγμαι ΚΙαῦδοη. δέδηγμαι Ἠρὶηβοοίι. δ᾽ ἧπαρ Οδῃίον, δ᾽ ἅπερ 
Καγβίθῃ, δ᾽ ἐγὼ Κοοκ. ὑπαὲ πέπληγμαι {πραπίδων ϑομαοίζ. δείματι 
δίδηϊονυ, δάχει Ἠργδηη, δηγμῷ Ἠδγίΐαηρ, πλήγματε ΕΏΡΘΓ. ὑπαὶ 
δάχει φοινέῳ Ναβί. 116085αᾳ. πέπληγμαι δὲ πλήγμασιν φοινίοις, 

δυσαχεῖς τύχας μινυρὰ Ὑ εἰ]. 1164. δυσαυγεῖ ΚΘοῖ. τύχᾳ" κακὰ 

δὲ μινυρόϑροα ἩἨρὶμηδοοίι, μεινυρὰ φοβερόϑροα Ἦρττῃ., μινυρὰ κακὰ 
ϑρευμένας (ο1175 ϑανατηφόρα) ἘπροΥ, μινύρ᾽ ἀναϑρεομένας Καγβίθῃ. 
ϑρευμένας ϑοΙΆ ὁ γ. 11045.. δυσαλγεῖς τύχας μινυρὰ ϑρεομένας, 
τραύματ᾽ ἐμοί, κλύων ϑομαοίζ. 1165. τραύματ᾽ Οδπίον, ϑραῦμα 
δ᾽ ἙΏΡΘΓ, 116654ᾳ. ἀὼ πόνοι πόνων .. ὀλομένας πόπανα, προσ- 
τροπαὶ γᾶς, ϑυσίαι κτξ. Βαγρ68. 1168. ἄκεσμ᾽ νε] ἄχος γ᾽ ΚρΟΚ. 

1109. ἐπήρχεσεν γ6] ἄχος δ᾽ οὐδὲν ἐπήρχεσαν ΒΙοτηΐ. 1170. τὸ 
μὴ οὐ οἰϊπι Ηρτητη., τοῦ μὴ Ἠρπηβοοίῃ. 1171. ἐγώ με ΟαΗαυΐρί, 
κἀγὼ δὲ Ἠροϊπηβοοίῃ. ϑερμὸν οὖς Οδηΐογ, ϑερμὸν ὡς δοον, ϑερμὸν 
ῥοῦν Μαϑβργ., ϑερμονάς Τ,ΔΟΒπηΔηη, ϑερμόπνους Ἠρὶϊηδοοί!, ϑεομανὴς 
ῬΔΗ16. ϑερμόνους τάδ᾽ ΒΙοπιΐ., ϑερμὰ νάματ᾽ Μαυίίπ, (ϑερμὸν οὖν 
στάγμ᾽ ΟΟἨδαρ), ϑερμὸν νοῦν ΚΙαιβοη, ϑερμόχουν στάγ᾽ (οἸ᾿πὶ 
ϑερμὸν γαπέδῳ μένος βαλῶ) ϑομποίάονίη, ϑερμὴν αἱμάδ᾽, ροβίθᾶ ϑερ- 
μοχοῦς στάγας πέδοι οἸΐτη Βδιομθηβίοίη, ϑερμὸν οὐ στάγ᾽ Τ ΜΊ]ΟΥ, 
ϑῦμ᾽ ὅπως τάχ᾽ ΚαγΞοΙ, ϑερμὰς σταγόνας Ἰθοπαϊάβοῃ. ϑερμόνους 

τάχ᾽ ἐμπέσω βόλῳ Βοῖδμο, ϑερμόπους (ἐμπηδῶ οἸΐπι, ροβίθα) ἐμπαέσω 
βόλῳ ὙΥΕΙ], ϑελεμόνους τάχ᾽ ἐμπελῶ βόλῳ ΗΙ, Αἤγοπβ, ϑερμόχουν 
στάγμ᾽ ἐν πέδῳ νεὶ ϑερμὸν στάγμα δαπέδῳ βαλῶ Ἐπιρογίαβ, ϑερ- 

μόρρους τάχ᾽ ὄμμα συμβαλῶ ἙπροΥ, ϑερμὸν ῥοῦν πέδοι βαλῶ τάχα 
Βαγρατά, ϑερμὸν οὖς πέδῳ βαλῶ τάχα Ἠρυβάθ. ἐμὲ πέδῳ βαλῶ 
ὙΥΊΘΒΘΙΘγ, ἐμπελῶ πέδῳ ανίο5. ἐγὼ δ᾽ ἔϑερμον οὗ τάχ᾽ ἐμπελῶ 
βόλῳ Μαητο, ἐγὼ δὲ ϑερμὸν ὡς τάχος πέδοι βαλῶ Ζακαβ, ἐμοὶ δὲ 
ϑεσμῶν οὃἣς τάχ᾽ ἐν πέδῳ βαλῶ ΜαγτροΙ]ϊου ἢ. 1172. πρυτέροισι 

Ῥδυν. προτέροις τάδε γ᾽ ΗΤ, Αἤγοη5, προτέροις σὺ τάδ᾽ ἘΠρΡΘΓ. 
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1178. (καὶ τές σε, παῖ Ῥαιῦ, καὶ τίς σε γὰρ οἰΐπι ϑομαθί). καί 

σε ἩΠΙΑΙγοΙΒ, σέ τις Πανίθβ. χαέ τίς σε δὴ κακοφρονῶν οἸ πη, 

πὰπο χαέ τές σε δυσφρονῶν Ἢ εἷ!, σὲ καί τις καχοφρονεῖν Ηριιβά6. 

117354. καί τις τίϑησι καινόφρων σε δαίμων Ἠατΐυπῃρ. ἦ τις σε 

χκακοφρονῶν . . ὑπὲρ φεῦ βαρὺς Καγβίθῃ. 1179 54α. (τίς καί 

σε φρενοκλοπεῖ ϑεός; βιᾶται δ᾽ ὑπὲρ βριϑὺς ἐπεμπέτνων μελίξειν 

πάϑη ζδνοφερὰ ϑρεομέναν:) ΚρΟΚ. 1174. δαίμων ἀο]εὶ Ηθαδί. 

(τίϑησ᾽ ὧδ᾽ ὑπερβαρὴς 1,ΔΟΙπΔΠη). δαίμων τις ὑπέρβαρυς ΗΠ ΑΒ ΓΘΠΒ, 

δαίμων ὑπέρφευ βαρὺς ἘτᾶμΖ. ὕπερϑεν βαρὺς ῬαΙοΥ, καὶ βαρὺς 

ἐμπέτνων ΒΙοπιῖ., ὑπερβαρὺς ἐπεμπέτνων ἘΏΡΘΓ, ὑπερβριδὺς ἐπ- 

ἐμπέτνων Μεϊΐποῖτ. 11755ᾳ. ϑανάσιμ᾽ ὧν τέρματ᾽ ἀμηχανῶ 

Κοπηραν. 1179. λαμπροῦ Αυγαΐιβ, λαμπρὰς ὁ Νοδδίαιϑ, λάβρος 

ΜΔΘΠγ. 1179 544. ἥλιός τις ἀντολὰς φλέγων ἐσάσσειν, ὥστε 

. βλύειν πρὸς .. πῆμά μοι πολύ Βατίυῃρ. 1180. ἐσηχεῖν 50 

ΘΟΒηἶἰ. κύματος ξάλην ΘΟΚ. 118095ᾳ. ὥστ᾽ ἀήματος δέκην 

(γ6] τρόπον) .. κῦμα πημονῆς πολὺ οἸἰπὶ ΥΥ 61]. δικεῖν | χύσιν πρὸς 

ἀγὰς ΜϑοΟΒΙΙαΙ. 1181. πρόσω γᾶς Μυβργ. κλύειν πρὸς αὐδὰς 

Ραιν. ἀκτάς Αυταΐαβ, αὐτὰς ΒΙοπιί,, ἀγάς ΗΙ, ΑΒΓΘΗΒ. πῆμα πήμα- 

τος ΕΏΡΘΥ. 118154. κλύζειν πρὸς ἀγὰς . . πολὺς χειμών" Καγβίθῃ. 

1189 ἀοϊοί ΑἸΛιαν!ρ. 1188. συνδρόμον Αὐγαΐι8, συνορόμων 

ΨΥ οΒ5108. 1186. σύμφωνος ϑοιηθ᾽ ἀΘ  ]Η, δύσφϑογγος δγδίθῃ, 

σύγγομφος οἰΐπι Υ εἰ]. εὔφωνος, οὐ παιώνιος Ἠδγίπῃρ. λέγειν ὈΟΡΓΘΘ. 

1187. καὶ γὰρ πεπωχώς, ὡς Ἠαγίαῃρ. 1190. αἵμασιν προσήμεναι 

οἰΐηι, ροβίθα δώμασιν προσημμένην ἊΝ εἰ], σώμασιν προσήμεναι ΚοΟΚ, 

ἴοτί. πτώμασιν προσήμεναι. 1198. ϑηρῶ Οδῃίογ. 1194. ῆ 

Βοίϊμο, οὐ Ηατίαπρ. εἰ... φλέδων, ΕἸΏΡΘΓΥ. 1196. ἐχμαρτυρήσω 

ϑίδη!ου. χαὲ μαρτυρῶ σοι προὐμόσασα μὴ εἰδέναι Ἠαγίυῃρ, ἐχμαρ- 

τύρει μοι.. τὸ μὴ εἰδέναι ἸΚΔΥΒΘΓ. (προὐμοσάσῃ μὴ εἰβέγαι βόΠοο- 

8 Πη). ἀπομόσας Κατδίοῃ, τὸ μὴ εἰδέναι Βοί!θ, τοῦμ᾽ εἰθεναε ΟἸΪπὶ 
Μ 

Ὀἰηά., τό σ᾽ εἰδέναι ΒαΠΙθοΥρον, χᾷμ᾽ εἰδέναι οἸΪπὶ Βαυομθπβίθίῃ, οὔ 

μ᾽ εἰδέναι οἰίπι Ὑ 61]. τό μου εἰδέναι οἸΐπὴ Ἧ., τό ΥὙ (νοϊ σάφ ) 

εἰδέναε Ὁ ΗΘΠΒ6. 1196. τορῶς 1, 56}116ν, σαφῶς Βδυσμθῃβίθιῃ, 

τρανῶς πθδβοῖο 4υἷ8, νόῳ ΚΘΟΚ, δοκεῖν ΑἸΛιαμρ. 1197. ὅρκος, 

πῆγμα Ῥοῖβοπ, ὅρκοις ῥῆμα ΒΙοπιί., ὅρχῳ γε] ὅρκοις πῆμα ΥΕΙ, 

οἴκοις πῆγμα ΜδΘΕΙν, ὅρκος ῥῆμα ΜΑτρΟΙΙΟαΙΠ. χεὐτόνως παγέν Βοίπι- 

5060}. 11975ᾳ. οἴκου πῆμα δηναίως παγὲν αἰώνιον (Δηΐεα εἰδώς 

πῆμα δηναιῶς π. παιώνιος) ΑἸλιάνρ. 1198. ἀνεμώλιον Μαανίρ. 

1199. πέρα ΕἸΠΙΒΙΘΥ. πέραν σταλεῖσαν ἘΠΩΡΘΥΪαΒ. ἀλλοϑρούπολιν ΑὉ- 
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τθβοῖ., ἀλλόϑρουν πάνυ ϑομοθπιᾶπη, ἀλλόϑρουν, πάϑη Ἠατίυηρ, ἀλλό- 

ϑρουν πόνον Καγϑίεῃ, ἀλλόϑρουν πολύ Ἡ] ΑΒΙΓΘΗΒ, ἀλλόϑρουν τάδε 

Ῥἰηά., ἀλλόϑρουν τὸ πᾶν ΊοΙ!, ἀλλόϑρουν πόλει Ι, Ομ αι, ἀλλό- 

ϑρουν ὅμως ΟΗθμβ6. [πίον ἀλλόϑρουν εἱ πόλιν αυδοάδπ) Χο 1556 

ρΡαυΐαὶ ϑοιιαοίζ. 

1909 54. ΠΠΡτογαπι ΟΥΪπθπὶ το πϑί, ἰδοαηδηι Ροβὲὶ 120] (πῶς γὰρ 

παρέσχεν τόδε γέρας ϑνητῇ κόρῃ ϑυρρ!εῖ ΚΘΟΚ) οἱ 1208 (ἔγωγε 

δαρὸν ἀντέπνους ἦν “οξίᾳ Ξυρρ!οὺ ΚΚΘ0Κ) ἱπάϊοδῃδ, ΥΥ 611, 1208, 1204, 

1202 (1201. 1203, 1204 Οδϑβαπᾶγαθ ὑγ]θ65) 5ἰδίαϊ ΟΥ̓́Θ. 1204, 

1208, 1202  Ο Βομπητ. 1908. ἦδος ἦν Καγβίοῃ. 1904. γάρ 

πως ἘροΓ. πᾶς τις εὔμορφος ϑ0ΑΙ 56 Γ. Απΐο 1905 νουβϑυπὶ 6χ- 

οἰάῖββθ, 1204 Οδβαπᾶγδθ ἰὐθαθηβ, βιαύπθθαΐ ϑομπθίζ, ΟΌΠῚ πομαυη 

ΘΓ ΟΥ̓ Π6 ΠῚ Ηδττη. τοβυϊ Ἰδβϑθῦ. 1205. ἐμοῦ γε] ἐμὴν Αὐυ- 

Γαΐα8. 1206. γ᾽ ὁμοῦ Βυί!ογ, γάμῳ ϑομοοπιδπη, χρόνῳ ΑἸΛιά- 

γὶρ. 1208. τί δὴ τέχναισιν ΟΥ̓́Θ]. ἠσχημένη Κανδίθῃ, χεχασ- 

μένη γε] κοσμουμένη γ6}] Ροίι8 χεχρημένη Βδιυομοπβίθίη, ἐνϑέοισιν 

ἠρμένη ΗΙ, ΑἸγοη5, ἠρτημένη ΜοΙΠΘΚΘ. 1910. πῶς δ᾽ εἶτ᾽: 

Επρογ. ἔνατος 2800}, ἄναπτος ΑὈγΘ5ΟΙ. ἄναχτος ἦσϑα (γ6] οἷἶσϑαὶ) 

χότον ὙΊΟΒΘΙΟΓ. ἄνατος. . κότου ΒΙ]οπΙΠο]ά. “οξία ϑομιδοῖου. 

1913. ὦ ὦ κακά γοβὲ φροιμέοις 1215 ᾿πδογῦ ΥΥ̓ 61]. 1914. ὃδει- 

νοῖς εἰ]. δῖνος . . νέοις ΜϑοΟΒΪαΙ. 1914ς.. δεινοῖς. . φροι- 

μέοις 5'πθ βαρ) θθηΐο ΥΠ] Δ ΟΥΠὑΖ. 1915. φροιμέοις ὑφηνίοις 

ΝβρΥ., φρ. ἐκφημίοις Αυγαΐι5, φρ. ἀφηνέοις γ8] ἐφυμνέοις ϑΟΔΙ ΘΘΓ, 

φροιμέοις εὐφημίοις 000, φροιμέων εὐφημέαις ϑομαθί, φροιμέοισι 

φημίοις οἸίπι ΒΙοπν., φροιμέοις ἐνθυμέοις ΔΟΉΥΠ.8, Φρ. δυσφημίοις 

Βοϊββοιδᾶο, φροιμέοις δυσφροιμέοις Ἡδττηδπη, φροιμέοισι φοινέοις ἨΔΙμΙ, 

φροιμέοις φαντασμάτων Ἠ]Τ,ΑἸγΘη8, φροιμέοις σαφηγόροις ϑοΟΠΟΘΙΏΔΏΗ, 

φροιμέοις ἐφεστίοις Μϑομπιϊαϊ, φροιμέοις κακοῖς φρένα Βοιηδθη, φροι- 

μέοισι δυσφάτοις Τ)οπα] ἄϑοπ, φροιμέοις ἐπισσύτοις ἈΘΗΠΘΑγΥ. 1210. 

ἐνημένους ΜΔΘΗΪΥ. 1918. πῶς ἐρῶ; ΒΑΙθΟΓροΥ, (ὦ πόποι γε] 

δύσμοροι γ6] ρΡοίϊι5) ὡς πόρις (πόρεις Ἠαγίαῃρ) Μαγη, ὥσπερ οὖν 

ΤῊ ΐουβοι, πρόσφατοι Βδιομθηβίοίπ, ὡς χερὶ ΗΙ, ΑἸγΘη5, νηλεῶς 

(ὡσπερεὶ ὁχ προσφερεῖς οΥἴππι ραΐϊδη8) ΜΔΘΗΪΥ. Ὑογβαπὶ ἀο]οὶ 

αἸοτί. 191854. ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων χεῖρας, κρεῶν πλή- 

σοντες οἰκείας βοράς ΚρθοΙ. 191854ᾳ. παῖδας χτανόντας; .. 

οἰκείας σπορᾶς .. γέμος βρέφους ἔχοντας 1μϑρταπηά. 1219. γεῖρας 

{πατρὸς) πλήϑοντες ἨθΥΜΘΓάθΗ. 1920. ἐντέροισι οἸΐπὶ ΥΥ 61], 

ἐντέροις τὰ Τϑαν65. (ἀπώτιστον νέμος ϑ΄δΔη]6γ). 1224. οἰκουρόν, 
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οἶμαι οἰϊπι ῬαΙΘΥ. οἐκουρὸν ἐχ μόϑου μολόντι  Ε1}. 1295 ἀοϊοί 

ΑἸμλιανῖρ. 1996. λεῶν τ᾽ ἔπαρχος Βυγρο5. τάγαρχός τ᾿ Μεΐποᾷθ. 

ἀναστατήρ ϑ'ρΔηΠΘΙΠι. 1997. οἵα γλῶσσα μισητῆς χυνός" Ηθγ- 

γογάθη. μισήτης ῬΔΙΘΥ. 1998. χαὶ σήνασα φαιδρωπὸς ΜΥΔΚΟΠοΙά. 

καὶ κλῴασα ΗΠ, ΑὮγοη5. χαὲ σήνασα φαιδρόνου ΚΙγΟΒΠοἱ. φραιόνους 

ΘΟΠοοπιδπηη, λαεδρόνους ΗρΙπιβοοί!. φαιδρόνους δοκὴν Μαητο. λείξασα 

μειλέξασά ϑ᾽ αἱμόρρου δίκην ΚΘΟΚ. 1928 54. φαιδρόνουν λειχὴν 

κακὴν τύχην ὕΕΥΤΔ]}. 1999. ᾿πεύξεται Μϑομπαί, τέξεται 

Ὑοἰ]. ἴτευέε σὺν κακῇ τύχῃ Ηαγίθηρ, ἔτευξε νῷ κακῷ στύγη (οἸ᾿πι 

ἔτευξε τἀγαϑῇ τύχῃ) ἘΏΡΘΥ. 192995.. δήξεται" καχῇ τέχνῃ τοι- 

αῦτα τολμᾷ ϑῆλυς Βυγρθ8. 1930. τοιάδε τόλμαν γ6] τοιᾷδε 

τόλμῃ Μαυίίη, τοέα δὲ τολμᾶν Δ ΘΒΘΙΘΓ. 1990 54ᾳ. τοιαῦτα τολμᾷ 

ϑῆλυς .. φονεύς, εἶεν γε] τοιαῦτα τολμᾷ. ϑῆλυς .. ἔσται ἘΠ]ΠΠΊΒΙΘΥ, 

τοιάνδε τόλμαν, ϑῆλυς .. φονεύς, τολμᾷ Ἠδτΐαπρ. ϑηλύς ἐστιν ἄρ- 

σενος ἰ φονεύς Δ Ε]]. 1931. εἶσιν Βοί!Θ. τέ νιν τέ νειν καλοῦσα 

ΤΔΟΒ ΔΗ. 1934. χύουσαν ΒΔΙΙΡΟΙσΟΓ. ϑύους ἀν᾽ Ἅιδου μητέρ᾽ 

ὙΊΘΘΘΙῸΣ, ϑόώους ἀναιδοῦς μητέρ᾽ ΒΎΔΠΟΚΟη, ϑύους ἀναιδοῦς μῆτιν 

Καγβίθη, ϑύους ἀναιδοῦς δαέτορ᾽ ΜΝ Θγτδαο!ι. κλήτορ᾽ ἘδοῖΒ6, νέρ- 

τερ᾽ ἍΝ Θ]]Δπιογ, λήτορ᾽ ΟΜΈΒΙΙΟΥ, μαινάδ᾽ οἸΐπι ὙΥ ε], μάστορ᾽ ϑομοε- 

8 πη, τέχτον᾽ Βδποποηβίοίη. ἀσπόνδων τ᾽ Ἡρὰν ΑΝ ἸΘΒΘΙΘΓ. 12945α. 

ἄσπονδον φίλοις Ἄρην ΚΘΟΚ. 1985. ὥς γ᾽ Ἠδιΐσηρ. [129θ5α. 

ὡσπερεὶ Μοΐποῖο, ὥσπερ ἐκ Καγβίθῃ. ὡσπερεὶ μάχης τροπῇ δοκοῦσα 

χαίρειν ἜπροΓ, ὥσπερ ἐν μάχης ῥοπῇ" ἐδόκει δὲ ΚρΟΚ. 1297. 

ἐδόχει Ῥανίθβ. Ὑούβαμι ἀοὶοὶ ΟΗθηθθ. Απίθ 1288 υθυϑιπι ἸηΐοΥ- 

οἰάϊ586 (τοιούσδε μέντοι δώμασιν χρησμοὺς λέγω) ορίῃαίιιν ΚροΚκ. 

1998. (ὁμοίως Αὐγαϊαϑ8). 193954. σὺ μὴν . . οἰκτείρας μ᾽ ΤΙΘΥΒΟΒ. 

σύ γ᾽, ἐν τάχει παρὼν, ἄγαν μ᾽ ΒΙοπιῖ., σὺ μὴν τάχ᾽, εἰ παρόν, ἄγαν 

μ᾽ (οἱΐπι σύ μ᾽, ἢν τύχῃ παρὸν) ΗΠ, ΑΙγΘη5, σύ μ᾽, ἢν τάχ᾽ ἢ παρόν 

ΘΟΗποϊἀοπίη, χαὶ σὺ δ᾽ ἐν τάχει παρὼν .. μ᾽ ἐρεῖς Ἡδυοπμθηβίθίη. 

1940. ἄγαν μ᾽ ῬαυΨ,. 1941. παιδικῶν 800}. 1942. ϑάμβος 

μ᾽ ἔχει ὙΥ εἸΙ. 1943. κλύων τ᾽ ἀληϑῶς εἶδον ἐξηκασμένα ΚΔΥΒΘΥ. 

κλύοντα μύϑοις Ἠ1, ΑἸ γΟΠ5, κλύοντα λήροις ΚοοΚ, κλύοντ᾽ ἀδήλοις 

ΜΔΘμν. ἀληϑῶς οὖσιν ϑοπορηιᾶπη, ἀληϑῆ κοὐδὲν Βομηοίἀονη, ἀλῃ- 

ϑῶς σου τάδ᾽ οἴϊπι Επροι. οὗ παρὲξ ἠκασμένα ΒαπιθοτροΙ. [194θ0. 

κήμωσον Μ΄ ϑομηηϊαί. 1948. εἰ τάδ᾽ ἔσται γ᾽ Αυταίιβ, εἐ πάρ- 

ἐστιν" Καγβίθη. πω ῬϑΙθΥυ. 1949. σὺ μὴν (νε] σὺ μέν γ᾽) ἀπεύχει 

ΒΔ ΘηβίθΙῃ. 1961. κάρτ᾽ ἀρὰν Αὐτγαΐιι5, κάρτα γὰρ ΑὈΓΘΒΟΒ, 

κάρτ᾽ ἄγαν γε] κάρτα γοῦν Ἠθαΐῖϊ, κάρϑ᾽ ὅρον Μυβρτ., κάρτ᾽ ἀρ᾽ 
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αὖ ΚΙαιβοη. χαρτερὰν Βοίμθ, κάρτα νοῦν ϑομοριηδηῃ, χάρτα τἂν 

Κοπποάγ. χάρτα γρησμῶν ἂρ᾽ ἐμῶν παρεσχόπεις ῬΟΙΒοη, χάρτα 
χρησμὸν αὖ παρεσχόπεις ἐμόν οἸΐπὶ ΕροΙ, χάρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ χρησμὸν 
παρεσχύπεις ἐμόν γε] κάρτα χρησμῶν ἦσϑ᾽ ἐμῶν παράσχκοπος οἸ πὶ 

εἰ]. χάρτα τἄρ᾽ αὖ παρεχόπης Μεοίποκο. χάρτα γρησμῶν παρ- 

εχύόπης κλύων ἐμῶν (οἸ᾽πὶ κάρτα γρῃσμῶν ὕρον ἐμῶν παρεσκύόπεις) 

Πἰμᾶ., χάρτα δαρὸν παρεκόπης χρησμῶν ἐμῶν ϑοΚ. κάρτ᾽ ἀραίων 

παρεχόπης Ῥαϊογ. παρασχοπεῖς Βυΐ]οΥ, παρεχσχοπεῖς Η1, ΑἸ ΓΘΏΒ, 

παρεσφάλης (γ6] κάρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ παρεσχόπεις χρησμῶν νόμον γε] κάρτα 

χρησμῶν νόμον ἐμῶν παρεσχύόπεις) ϑΟΠΠΘΙ ἀΘΥΠΊΠ. 1252. τελοῦν- 
τὸς; οὐ ξυνῆκ᾽ ἀμηχανῶν (οἸἰπὶ ἀμήχανα) ὙΥ 61}. 1953. λακεῖν 

γ᾽ διηοηγπ5. Ἕλλην Ἠδτγίαηρσ. ἐπίστασαι ΜΑΥΚΙΔηα, ἐμὴν ἐπίστασαι 

ΕἸ] ΠΙΒ]6Υ. 1954. δυσπειϑῇ Μοβδίαβ. ϑ᾽ ὁμῶς ν0] δ᾽ ὅλως Ῥαυν. 

1265. ὕσον τὸ πῦρ Αὐγναΐι8, ποῖον τὸ πῦρ Βαυίον, τόδ᾽ οἷον πῦρ (ΟἸ πὶ 
οἷόν μοι πῦρ γεται τόδε) ρθγμ. ἐπέρχεται δέμας ΟΔΒΔΙ ΟΠ. 

παπαῖ] οἷον τι ; πῦρ ἐπέρχεται δέμας 'ΤὨΐοτΒοΙ, παπαῖ, τόδ᾽ 
" ’ 

| 
οἷον αὖτε π. ἐ. Ἡαγτίαπηρ, παπαῖ παπαῖ. } οἷον τόδ᾽ ἕρπει πῦρ' ἐπέρχεται 

δ᾽ ἐμοί (οἰΐπι οἷον τὸ ϑεῖον αὖ με πῦρ ἐπέρχεται) ὙΥ Ε1}, παπαῖ πα- 

παῖ. 1 οἷον τόδ᾽ αὖ με πῦρ ἔπεισι ϑέσφατον 601. οἱοὶ τὸ πῦρ Υ̓ΊΘ5ΘΙΘΓ. 

οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται τόδ᾽ αὖ ϑομηρίάον. δ᾽ ἐμοέ ΒΙοιηΐ. παπαῖ, 

Ι οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται, ἀθ6]6(15 γογῖ]5 δέ μοι, ὙΥ ΠἸΔπΙΟΝἐΖ (οἶν. δὰ 

γ. 121454.). Ἐοτί. παπαῖ, τόδ᾽ οἷον πῦρ ἐπέρχεται δέμας. 1958 54. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεταί μοι" 1 ὀτοτοτοῖ, “ύκει᾽ Ἄπολλον οὗ ᾽γώ 

Βοίμεο, παπαῖ οἷον τὸ πῦρ ἐμοὶ ἐπέρχεται" 1 ὁτοτοτοῖ, “]ύκει᾽ Ἀπόλλων, 

᾿Δπόλλων, οὗ ἐγὼ ἐγώ ῬαΙοΥ. 1250. ὀτοτοτοῖ, 1 “ύκει ᾿Απολλον, 

οἱ ᾽γώ (ἀο]εῖο αἰΐογο ἐγώ) ΥΥΠ]ΔΠ ον (2. 1959. χτείνεςι Ἠβθὶπηβοϑίῃ. 

1260. κἀμὲ Αὐταΐιβ, χἀμοὲὶ πιστὸν .. χύτει γε] μικτὸν .. ποτῷ 

ΘοΔ σου. μῦϑον ἐνθήσει κύτει γε] ποτῷ ΜιβρΥ. μνῆσιν ΟΥ̓ ΔΏΗ, 

μῖσος ἈΠοάΘ. ἐνϑεῖσ᾽ ᾧ κότῳ οἸΐϊπιὶ ΕρΟΥ, ἐνθήσειν γ8] ἐντιϑεῖσ᾽ 

ὑπῷ Μείποκο, ἐνθεῖσ᾽ ἐν ποτῷ ἩἨρἰπηΒοθί. 196054ᾳ. ἐνθεῖσ᾽ ἐς 

κύτος ἐπεύξεται .. ἀντὶ τίσασϑαι φόνῳ ΜΆΘΗ. 126]. χκἀπεύχεται 

οἰἶπι Ὀἰπᾶ., ἣ ̓ πεύχεταε ΕΎΔηΖ, εἶτ᾽ εὔξεταε ἘΏρΡΟΡ, ἣ δ᾽ εὔχεται 

Ῥαϊου, ἐπείγεται ἈΠοάΘ. 1262. ἐμῆς δ᾽ Κοοκ. ἀντιτέσεσϑαι 

ΒΙοπηιΐ. 1265. σφὲ μὲν Αυταία5, τὰ μὲν οἰΐπη ὈὨϊπά., τέ μὴ ΜΑΘΉΪΥ, 

σφὼ μὲν οἱ 1267 πλουτέζετον ΤῊ ΪΘΓΒΟΒ. ὙΟΥΒαΠιὶ Βραγίαπη ἱπαϊοδί 

ΜοΐποΚο. 1206. ἀγαϑῶν ϑοα!ίρον, ἀγεϑ᾽ ϑίδῃη!ου, ἀγαϑὰ ϑομαθίζ. 

ἐγὼ δ᾽ ἕως ἂν Αὐταΐι8. πεσόντα γ᾽. ὧδ᾽ ἀμείψομαι 8000, πεσόντα 
" 

γ᾽ ὧδ᾽ ἀμείψομαι ΒΙοπιί., σφῶν τἀγάϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμείψομαι ἘπαροΥΐυ8, 
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πεσόντα τὼς ἀμείφψομαι Μαγίΐη, πεσόντα γ᾽ οὐδὲ μέμφομαι ἨδΙπι. 

πεσόντα' τάδε δ᾽ ἀμείψομαι ΝΝοροΙΒΌΔ οι. ἄγ᾽, ὧδ᾽ ἀμείψομαι ΥΥΔΘ- 

56 Ιου, ἄγ᾽ ὧδ᾽. ἅμ᾽ ἕψομαι Ῥαϊογ, ἄϑω᾽ ἀμείψομαι θοῖκ, δ᾽ ὧδ᾽ 

ἀμείψομαι ὝοΥΓΆ}}, ἴδ᾽, ὧδ᾽ ἀμέρξομαι Μυητο. πεσήμαϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμείφο- 

μαι Μαδγυρο]ουίῃ. 1967. ἄλλην τιν᾽, ἄλλην Φ Ὑοβ5ῖι5, ἄλλην πάλιν 

τιν᾽ γ6] ροίϊι5. ἄλλην τιν᾽ ἁγνήν Ἐπηροτία8, μάντιν τιν᾽ ἄλλην ἨδΙπι, 

ἄλλην τε μάντιν γ6] ἄτῃ τιν᾽ ἄλλην ΜΔΘΗΪΥ, ἄλλην ἀλήτην ΟΉΘηΒ6. 

ἄτης ϑίδη!ογ, ἄτῃ γ᾽ θαι, ἄτῃς Ῥογβοῃ, ἄταις Βο!μιοῖζ, “Ἄτην ΗΥ͂ΟΒ5. 

ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντὶ σοῦ λωτέζομαι οἸ ̓ πὶ ὟΝ 81}. 1968. ἰδού, Ἀπόλλων 

αἰ θοτῖ. οὐκδύων ΕΉΡΘΓ. 1960854ᾳ. αὐτὸς ἐνδύων .. ἐπώπτευσας 

δ᾽ ἅμα ἍΥΊΕΙ. 1969. ἀποπτύσας 8᾽ ὁμοῦ (οἴ 1270 χαταγελω- 

μένη) Καγβίθη. γέ με Αὐυγδίυ5, τέ με Ἠθἰπιδοοίῃ. 196954ᾳ. ἐπο- 

πτεύσας ποτὲ .. καταγελωμένην ἐμὲ 7 ΟΒομπ., ἐποπτεύσας δ᾽ ὅμως 

.ν καταγελωμένην μ᾽ ἔτλη ΚΘηΠΘΑΥ. Ῥοβρὺ 1269 πομηυ}]ὰ 6χ- 

οἰάϊθβθ. ραυΐϊαθαΐ οἰΐπι ὨΙμαοΥΐ. 1970. χαταγελωμένην με τλὰς 

ΠΔομμηδηη, χαταγελωμένην μέγα Ἠρηπη., κ. μ᾽ ξᾷ Ἠθιυβάθ. 1911. 

φίλων ϑ’ ὑπ’ ἐχϑρῶν τ᾿ Βδιομθηβίθϊῃ. ἐχϑρῶν δ᾽ οὐ διχορρόπως 

τιτήν Ἠδτίυηρ. ἐχϑρῶν τ᾽ ἘΠρΘΓ. διχορρόπως μάτα ϑίδηϊ!ογ, δι- 

χορρόπως ματήρ Ήργπι., διχορρόπως μάτης ΕΠΡΘΓ. 1972. κάλω- 

ἕνῃ Ἠραΐι, καχουμένη Μαβρτᾶγο οἱ ΤΎΡΝΕΪ. φοιβὰς ϑΡΘΗΠΘΙΠΙ. 

φοιβὰς οὖσ᾽ ἘπροΙ, φοιταλέος Ἠδγίαθῃρ. 1978. πτωχὸς ταπεινὴ 

ΒΠοᾶο, πτωχός τε μαινάς ὙΥ εἰ], πτωχός τ᾽ ἀλαζὼν Κοοῖκ. ἠνειχόμην 

Καγβίθῃ. 1974. ἐχπράξων ΜΥΕΙΙ. 1970. μ᾽ ἄντ᾽ ἨρΙηβίοΥ- 

μυβῖι5, μ᾽ ἄλλ᾽ Βυγρθ8. 1977. ϑερμὸν κοπείσης ϑομαοίζ, δέρης 

κοπείσης οἸἰπι ὙΥ 6ἰ], οὔμκοι κοπείσης ΘΚ, ϑῆρ᾽ ὡς κοπεῖσαν ΜΘ, 

ϑερμανϑὲν (γ6] ϑερμωϑὲν) ἤδη ΟῊΘη86. χοπεῖσαν ΑὙΓΔΌΙΒ, κοπείσῃ 

ΑΡΎΘΒΟΙ. Ῥοξὶ 1979 5υρρ!οί γυνὴ τάλαινα καὶ νεῶν στρατηλάτης 

Κροῖς. 1988. ἄραρε μὲν γὰρ ὅρκος ϑομποὶ ον], ἄραρε γάρ τις 

ὕρκος Ὀϊμπᾶ., ἄραρε δὴ γὰρ ὅρκος Κοοκ. ἄραρε γάρ τοι πρὸς ϑεῶν 

ὅρκος μέγας ΤΠίογΒο.. Υ̓ΘΓΒᾺΠῚ οἸΐπι ἀθ]οθαΐ, ροβϑίθα ροϑβῦ 1284 1ῃ- 

βογουαὶ ϑομυοίζ, 1288 οὖ 1290 ἀο]οῖ Βυΐ]ογῦ, Ροβί 1288 5.0 ΙΟ00 

το] οίαπι Ἰδουπδπὶ βίδία! ΦΔΟΟΌΒ. 198854ᾳ. ροϑὺ 1281 {ΓΔπβροηϊί 

ΤῊ ΒΟΉ. 1984. πράξειν ϑοΠοθπίδηῃ. (ἄξεινον Ζ8000), ἥξειν 

τιν᾽ Κατγβίθηῃ, πράξειν τιν᾽ Ὀἰπάογί,. ἄξειν νιν αὖϑ᾽ ἵλασμα Μϑομν. 

1985. πρόοικος Αὐταΐαδ, πάροικος Ὗ ΟΒΒ[08, κάτοκνος Υ8] κατοιχτρὸς 

ὙΥακοΠο]ά, οὐ χάτοικος ᾿Βοί 6, τόνδ᾽ οἶκον ΟΟ αυρί, κατ᾽ εἰκὸς 

Ἐπηρουΐαβ, μέτοικος ΗΙ, Αγθηβ, χάχοιτος 6561, χάτοικτον Και- 

βίθῃ, χατ᾽ οἶμον γ6] κάτοιμος ΗΘΙΙΟΓ, ἔγωγ᾽ ἄποικος ΜΟΥ, κατ- 
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οἰχὰς ΗδΙΤΙΠΔπονΒΚὶ. χάτοιχος ὡς ΕἸΓΏΠΔΌΘΓ. 198605ᾳ. ἐπεὶ τὸ 

πρῶτον εἷλον .. ἔπραξεν, οἵδε τοὔμπαλιν ἩΘΥΥΙΙΔΠΟΥΒΕΙ. 1287. 

ἔσχον ΒΑΙΌΟΓΒΟΙ. εἶχον πλέον Καγβίοῃ, εἷλον τὸ νῦν ἈΒΟάΘ, εἷλον, 

πάλιν ΚροΚ. 1988. ἀπαλλάσσοντας Ῥαιν, ἀπαλλάσσουσαν Ἐἢν. 

ἐχ ϑεῶν Καγϑίθῃ. 1289. ἰοῦσα πρόσσω (πόρσω ΟΥ̓Θ}}1) Αυγαΐίαβ, 

ἰοῦσα κἀγὼ Ἠραΐι, (ἐδοῦσ᾽ ἃ πράξω Οδμηροι). ἐοῦσ᾽ ἅπαξ ὀτλήσομαι 

Ζαοοῦ5. ἐοῦσα πράως ΗΙ, ΑΙ γοη5, ἰοῦσ᾽ ἄπρακτος ΜΝ ΘΒΘΙΘΓ, ἰοῦσ᾽ 

ἀϑράκτως ΒμοάΘθ, λιποῦσ᾽ ἅμαξαν Κορ, ἐοῦσ᾽ ἀτρέστως ΜΆΘΗΣ, 

ἰοῦσ᾽ ἄϑρακτος Ἠογπογάθρῃ, αἰνοῦσ᾽ (οἸπὶ στέργουσ᾽ ἃ πράξω ΝῊ εἷ!. 

1290. πύλας δὴ Κοοκ. τὰς ἐγὼ ϑίδῃ!ογ. τάσδε νῦν προσεννέπω 

γ6] τάσδ᾽ ἔχω προσεννέπειν ῬΑΙΘΥ. 1992. ἐνθνησέμων ϑομαβίζ, 

εὐϑνησέμλως Βοίμε. 1298. ὦ ξένοι ΟΔδδιθοπαβ. γρόνου πλέων 

Αὐγαῖα5. χρόνον Ηργᾶπη. πλέον Ὑοββίαβ. χρονουλχέᾳ ὙΔΊΟΚΘΗ., 

χρόνου πλέον Ἰιεργαπᾶ, χρόνῳ πέλει, ρΡοδίθᾶ χρόνον πλέκω ΟΥ̓ΒΙΙΙ, 

χρόνῳ μέσῳ γε] χρόνου τριβῇ Ἠαγίπηρ, χρόνῳ παϑῶν Ἐαγϑίθῃ. οὔ" 

τέ μοι χρόνῳ πλέον; Βδπομοηβίοίπ, οὐδέ μοι χρόνῳ πλέον ὁ Ο Βοβπμῖίι. 

ὦ ξένοι" μόρος πέλας οἸπι, ροβίοδ οὔ, ξένοι" χρόνοι πλέῳ ὙὟ 61]. χρόνῳ 

παϑῶν Μϑομπιάς, χρόνου πλέω Ηθ]16ν. Εοτί. τέ, ξένοι, χρόνῳ πλέον: 

1299. γέ του χρόνος Ἐ Θογμαγᾶ, γέ που χρόνος Ἐπρογ. τῷ χρόνῳ 

ΘομαοίΖ, τῶν γρόνων Μαγρο]ου ἢ. βραβεύεται Ἠδυίαῃρ. 

1800. χερδαίνω αγβίθῃ. 1801. τλῆμον, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ΚρΟΚ. 

οὖσά γ᾽ ΒΙοπηΐ. 1302. (οὐδεὶς ἀλεύει Ῥαιμν). οὐχ ἀπύει τις ταῦτα 

Μδοῆϊγ. δυσδαιμόνων ΒαΙ]οΓ. 1802. 1909. οτγαϊποιῃ ἱηνθγος 

(ΚΑ. 1808, ΧΟ. 1802) Ηθ8 1}. 1800. φεῦ φεῦ, {πέφρικα" τρόμος 

ἔχει με καὶ κρύος) ΚρΟΚ. 1807. ἢ τε .. στύγος; ΤΒίθγβοι, ἔστι 

. στύγος; ΚΘΟΚ. 1809. καὶ πᾶν τόδ᾽ γε] καὐτῶν τόδ᾽ Ῥδαν, 

καί πως τόδ᾽ ϑομαοίζ, ἦ που τόδ᾽ Καγβίθῃ. χαὶ πῶς τόδ᾽ ὄζεις ; 

Οαβδυθομπυβ. ὅδ᾽ γοββίαβ. τάδ᾽ ὄξει οΟΡγδοα5, προσόξει ἨΘΥΜΘΓΘΗ. 

1319. χὰἀν ϑανοῦσι Καγϑίοῃ, κἀν δαμεῖσι οἸΐπι ὙΥ Εἰ], κεἰδώλοισε ἸΧΘ0Κ. 

χωχύσεις ἐμὴν ΑἸλιαπηῖρς. 138129.54ᾳ. ροβί 1825 οο]οοδὺ ὟΥ οἱ], δηΐθ 

1804 ΕΏΡΟΓΥ. 1316. δυσώζω ΟΟἨἩωκυρί. δυσοέζω ϑαμινὸν ϑεοϊάθῃ- 

βίπθο κου. δυσοίζω ϑανασέμοις ὄρνις φόβοις οἸΐπ), ροβίοα δυσοίζω ϑα- 

μινόν Ὗ εἰ]. δυσοίζω ϑάνατον Τοαΐ. ὄρνις δόμον ΘΟΚ. Ῥοϑί 

1315 γϑγϑὺμπι οχοϊϊβδβθ ρυϊαὶ Ὀὶπά. 1316 5ᾳ. ϑάνατον, ὡς ὄρνις 

φόβῳ ἁλούς Καγβίθῃ. 1810. ἀλλ᾽ ὡς .. μαρτυρῇτε ΟΥ̓Θ]]]. ἄλλως 

ϑενοῦσα ΗΤ, ΑἸ γοΠ5, χαλῶς ϑανούσῃ 1, ϑομμηίαί, μαϑούσῃ ϑοϊμιθίζ, 

λαχούσῃ Κοοκ. τάδε Βυΐ]ον, ποτε Ἠδυίυηρ, τότε Πδυομθηβίοϊῃ. 

Ῥοβὲ 1316 Ιδουπδπηὶ ποίδὶ Καγβίθῃ (ἅπαντ᾽ ἀληϑῶς ὡς ἐγὼ τεϑέσπιχα 
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Βαρρ οὐ ΒΠΟοαθ). 1317. ἔστ᾽ ἂν οἰϊπι ΕἸΏΡΘΓ. 1319. ἐπιξένιά 

μοι ταῦτα δὸς ϑανουμένῃ αγβίθῃ. ταῦτά γ᾽ ὡς Αυγαΐυβ, ταῦτά σ᾽ 

ὡς Τοάϊΐ, ταῦτά σοι ἘΏΡΘΓ. 1391. ῥύσιον ϑρῆνον οἸΐπι, Ροϑίθᾶ 

ῥῆσιν, οὐ ϑρῆνον ἩΘΥΙΙΔΠΗ, ϑνησέμη ϑρῆνον οἸΐπι ὙΥ οἷ], ὡσπερεὶ ϑρῆνον 

ΠΟΙ ται8, ῥῇσιν ἐκ ϑρήνων Κοοκ. χρὴ πρὶν ἢ ϑρῆνον λέγω ὈδΥΪ68. 

ὡς Ἠατίαηρσ, ἦ γ6] ὡς ΕΏΡΘΓ. 13915αᾳ. ἅπαξ ἔτ᾽ εἴποιμ᾽" ἡλίου 

δ᾽ ἐπεύχομαι Κατβίθῃ. ῥῆσιν ἔνϑρηνον ϑέλω μόρον τὸν αὑτῆς 

ΕΥΆποΚοη, ῥῇσιν, οὐ ϑρῆνον ϑέλω ἐμόν τιν᾽ αὑτῆς Βδυομθηβίοίη. 

1322. αὐτὴ τὸν αὐτῆς δποηγπῖαβ. ἐμήν᾽ παναυγὲς “Ἡλίου κατεύχομαι 

Κροκ. Ῥορί 1399 Ιαουπδπὶ βίαίυϊ, Ἠδγίυηρ. 1398. τοῖς τ᾽ 

ἐμοῖς Ῥαυν. τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους Νυβρτ., δεσποτῶν τιμαόρους 

Ῥδυ 68. 1393 544. τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐχϑροὺς φονεῦσι τοὺς 

ἐμοὺς τίνειν ὁμοῦ Ῥοδγβοη, τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐχϑροὺς φονεῖς τ᾽ 

ἐμοὺς δέκην τίνειν ἐμοῦ ϑομαοίξ, τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους ἐχϑροῖς 

φονεῦσι τοῖς (γ6] τοῖσδ᾽) ἐμοῖς τένειν ὅμά Βυί!ογ, τοῦ ἐμοῦ τιμα- 

όρους ἐχϑροῖς φονεῦσι: τοῖς ἐμοῖς τένειν ὁμοῦ ΒΙοπιβοϊά, ἐχϑροὺς 

φόνευσιν τοὺς ἐμοὺς τίνειν ὁμοῦ Βοΐϊθ, τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις 

ἐχϑρὰς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς φαένειν δδούς Ἐπηρογίαβ, τοῖς ἐμοῖς τι- 

μαόροις ἐχϑροὺς φονεῖς τε τοὺς ἐμοὺς τίνειν ἐμοῦ ΟΟἨΗκαυρί, κοι- 

ράνων τιμωρίαν ἐχϑροῖς φονεῦσι .. ὁμοῦ δούλης ϑ’ ἁλούσης Τῦ 

Θομμἑάι, βασιλέως τιμαόρους (ἴσας δίκας φανέντας ἀσκεύοιςν) ὁμοῦ 

ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τῶνειν (ἐμοῦ δούλης κτξ. ἨθΥΊΔΏΠ, 

τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους καὶ βασιλέως φανέντας ἀσκεύοις ὁμῶς ἐχϑροῖς 

φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς ϑεῖναε μόρον Τι ΔΥΒΘΓ, τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους 

δούλης . . χειρώματος ἐχϑροῖς, φονεῦσι . . τώειν ὃμά ϑομοριηδῃῃ, 

κοιράνου τιμάορον ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς τ᾽ ἐμοῖς ἐλϑεῖν ὁμοῦ ΜΘΈΪΟΓ, 

τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους ἐχϑροῖς φόνευσιν τοῖς ἐμοῖς τένειν ἐμοῦ Καγ- 

βἴθῃ, τοῖς τ᾽ ἐμοῖς τιμαόροις {προσλιπαρῶ ϑεοῖσι ποινέμοις υ -δ ἐχ- 

ϑροὺς φόνοισι τοὺς ἐμοὺς τίνειν φόνους ΒΠοάο, δεσπότου γ6] μοί 5 

νοστέμοις τιμαόροις ἐχϑροὺς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ Μϑομπιάί, 

τοῖς ϑεοῖς τιμαόροις, ἐχϑρῶς (γεὶ ἐχϑρὰν) φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν 

ϑέμιν οἰπι, ροβίθα τοὺς (πατρὸς) τιμαόρους χρέος φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς 

τίνειν ὁμοῦ ὙοεΙ!, τοῦδ᾽ ἐμοῦ τιμαόρου ἐχϑροῦ, φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς 

τίνειν ὁμοῦ {δόλους λαϑραίους ὥσπερ οὖν ἁλίσκομαι. Ἰὼ μεγίστου 

βασιλέως ἀρχηγέτουΣ δούλης ϑ᾽ ἁλούσης ΚοΟΚ, δεσπότου τιμαόρους 

ἐχϑροῖς φονεῦσι τούς τ᾽ ἐμοὺς μολεῖν ἔσω διηοηγπῖαβ, τοὺς ἐμοὺς 

τιμαόρους ἐχϑροῖς φονεῦσιν ἀξίαν τένειν δέκην γϑὶ οὐπὶ ΠοΠδΙ ἄβομο 

φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τένειν φόνον ῬΑΙΘΥ, τοῖς φίλων τιμαόροις ἐχϑροὺς 
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φονεῦσι τὸν φόνον τίνειν ὁμοῦ Κοῃποάν, βασιλέως τιμαύροις, (ἐχϑροῖς 

ἀμοιβὴν γ6] ροί5) δέκην φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ ΟἸΒονί, 

τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐχϑροὺς ὁμοίως τοὺς ἐμοὺς τένειν ἐμοῦ Ἀδαο]ιθη- 

βἰθίῃ, ἴοτί. τοῖς ἐμοῖς τιμαόρους ἐχϑροῖς ὁμῶς φανέντας ἀσκεύοις 

τίνειν, δούλης κτέ. 1324. ἔγϑρας .. τείνειν ἐμοῦ Μυβρτ., ἐχϑροῖς 

φονεῦσι, τοὺς φονεῖς τίνειν φόνον οπα!άϑοῃ. ἐχϑροὺς φόνοισι τοὺς 

ἐμοὺς ΕπροΥ. ἐχϑροὺς φόνοισι τόνδ᾽ ἐμὸν τίνειν φόνον  Βομπμί, 

ἐχϑροῖς φόνευσιν τὴν ἐμὴν τίνειν ὁμοῦ ἨΘ]16Ρ, ἐχϑροὺς φονεῦσι 

καὶ γόνοις τίνειν ὁμοῦ ϑίοτοι. φανεῖσι Ἠ1, ΑὮγΘη5. ὁμὰ Αὐγαΐαδ, 

ἐμοῦ οἸΐπη Ηδτπι. Ὑογβαπὶ ροβὶ 1826 οΟἸ]οοαΐ Ηδγίυηρ. 1329454. 

φανεῖσιν ἐγϑροὺς τοὺς ἐμοὺς τίνειν φόνον ἰ ἐμοῦ ϑανούσης ΜΆΘΗ. 

1926. ΧΟ. ρυδϑβουιθι ΥΥ 61]. 1327. σχιᾷ οἱ οὐπὶ ΒοΙΒββοηδαϊο 

ἂν πρέφειεν ὙΊΘΒ616γ. ἀντρέφει᾽ ἂν ῬΟῦΤοΘο, ἂν στρέφειεν ὁ Βδη)- 

ὈΟΓΡΟΓ, ἂν χρύφειεν Καγβίοη. σχιάν τις ἂν γράφψειεν Ἀδιομθηβίθίη, 

σχιά τις ἂν τέρῴφειεν Δποπγηιβ (Η.). δυστυχῇ ΥἹοῖ., δυστυχεῖ ῬοΥ- 

50Η. 139754ᾳ. εἰ δ᾽ ἄλλως, βολαῖς | πολλαῖς .. ὥλεσεν μόλις 

ΜΔΘΗΙΥ. 1398. (λώβαις Ῥαυν). σφόγγος Βοίμθ. ὥλεσεν μόλις 

Κροκ. 1329. ἐχεῖνον ν. ἃ. ΒΕΙΡΉ. 1380 --- 4]. {τὰ 5γβίθιηδίδ 

{δὰ ογαϊηῖθι5 ὁμουὶ ἰὐἰθαϊ ΟΠ γΙβί. 138]. δαχτυλόδεικτον Οἃ- 

ΒΔ ΟΠ. 1332. οὔτιν᾽. . εἴογεις ΑἸλιάπίς. 133. (μηκέτι 

δ᾽ εἰσέλϑης φωνῶν α ΟὟ οποία 61). 1386. Πριάμου {διὰ παντός 

Ηρ. 1330. ϑεότιμος ΥΥ εἰ]. Ῥοϑὶ ἑκάνε: ἀϊροάϊδη (καὲ ἄριστος) 

ἰηογοϊἰββο ραϊαΐ, δοαυδὈ αύθμη βυβίθπιαίαπι 4. 8. 8. 2 ΓΒΕ ΘΗΒ, 

ΕἸ. ΚΙοίζΖ. 1337. ἀποτίσαι | {σφαγίων στυγερῶν» ΚρΟΚ. 1998. 

σὺν τοῖσι ϑανοῦσι ΖΔ ΟΌ, κἀν τοῖσι ϑανοῦσι Βυΐ]οΥ. χτανοῦσι (κανοῦσω 

δηΐου, ϑενοῦσι ΜαΒΩΥ. 1338 54ᾳ. χαὶ τοῖσι ϑανὼν ἄλλων ἄτας 

ἐπικράναε (οοἰοτῖ5 ἀ6]6 15), 1884---α Ξξ 1338 -- 40 5Βίαϊιθηβ, ΗΘΡΜΊΒ. 

1339. αὐγὰν πικρανεῖ Μυβρτ., ἄτᾳ ἐπικρανεῖ Ῥάυν, αὐτὸς ἐπιχρανεὶ 

Ηθαΐι, ἄταν τε χρανεῖ ΗΥ̓͂οΒβ5, ἀντεπικραένει ΒΑ ΟΓΒΟΙ, ϑανάτῳ 

᾽πικρανεῖ Ἐπηροτίαβ, ἀγανᾷ ᾿πικρανεῖ α ΟὟ Βομποίάον, ἀντεπιχκρανεῖ 

οἸἶπὶ Ὀϊπᾶ., ἐπικραένει Ηθτγπηι., ἐπιπράξει Ὗ οἷ], {ζτριτάτην) ἄτην ἐπι- 

χράναι ΚρΟΚ. 1340. τίς ἂν οὐχ Οδηίΐον, τίς τίς ἂν Μυβρτ., τίς 

ἂν οὖν Ῥογβοῃ, τές ἄγαν (οἸΐπι βροτὸς ὧν) Βοί!ο, τίς ἂν ἀρ᾽ ἨΎΟΒ5, 
τίς ἂν (εἷς) ΒΑΙΏΡΟΥΒΟΙ, τίς τἂν 16]. τίς ἂν ἐξεύξαιτο ϑομηθρὶάθ- 

Μη. τίς ἂν εὔξαιτο ϑνητῶν τηδῦρο Α51., τίς ἂν εὔξαιτ᾽ ἂν ϑνητῶν 

ΒΙοπῖ. ἀσινεῖ ] {τέλος ἐς ϑανάτου, ΚρρΟΚ. 1842. καρδίας πλη- 

γὴν ἔσω Μεΐποκο. πληγὴν ἔχω ΒΙομιῖ,, πληγὴν ἐγώ Καγϑίοῃ, πλευρῶν 
ἔσω Υοῖϊ, δέρης ἔσω ΚροΚ. 1342 --- 1870 ἀο]οηὺ ΒΟΒΒΌΔΟΝ οἵ 
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ὙΥ οϑίρ αὶ. 1343 οἱ 1345 οἱ 5ἰηρη} δ ἀἰβυ 15 1847-- 1869 Ποπηΐ- 

ἝμοΥ ποίδηι ρυδθβουϊθαμί γϑΐθσθβ θἀϊοηθ8. ΤῪΘΒ. ῬΘΥΒΟΠΔΒ ῬΥΪΠΙΪ 

ογαϊηἶ5 δοηβαϊίαγο ραΐαῦ πάππου, ΘΟΥΥ Ρμϑθαπὶ οὗ απδ ΠΟΥ ομογθαΐδϑ 

ἘΥΘουοΚα. ϑ'ηρι} 5. αὐἰπάθοὶπι 5θη 115 5 ηρι]δ8 ῬΔΥΐΘ5 ᾿η46 ἃ 1848 

ἐὐδαϊξ Πδυιδηη. Θαοάροίϊπι ομογθαΐαβ ἱπᾶ6 ἃ 1847 5ϊηρα]α ἀἰβίο δ 

τϑοϊΐζαγο νἱαϊ Βα ΡΟΥΡΟΥ, αἱ 1848 οἱ 184554. ΘΟΥΎΡΒΔΘΟ {]θυ], οἱ 

ΟἸΈΘΙΙοΡ. [Ιἄθπι βἰαίαϊς, 1348 ἀποὶ ρυπι, 1846 ἀποὶ (οΥΕ 1 ΤΥ ΠΪ5, 

1846 ΟΟΥΥΡΙΔΘΟ δἀβίρηδη8, Κ60Κ. 1343. σῖγά τις" Βοίμθ. καιρίαν 

Καγβίοθῃ.ς 1944. πεπλήγμεϑα Α Νθοκ. 1945. οἰμκώγματε ἴαϊδο 6Χ 

ἔ τοΐογθθαΐαγ. 1346. κοινωσαέμεϑ᾽ ἄν πως ῬΟΥΒΟΏ, κοινωσαέμεϑ᾽ 

ἂν πῶς ΒΙοπιβοϊά. αὔτως ϑομο]οῆρθ!α, αὐτοῖς γν6] ἁπλῶς ΟΟ Παυρύ, 

αὐτίκ᾽ Μανίίη, ἅν πως ἘΑΤΑΒΝΓΟΙΒ5, ἦν πως ῬΔΙΘΥ; οὖν πως ΗΙ, 

ΑἸ γθη5, ἤν πως γ6] ἄφνως ὙΥ Ε11, εὖ πως Ἰ)οπα! άϑο0ῃ, ἄνδρες Κοοκ. ἅν 

πως .. βουλεύματ᾽ ἦ ἙπροεΙ. 1349. τάχιστά τ᾽ Μοΐποξο. 1960. 

νεορράντῳ ϑρΔη]61Π,. 1369. τὸ δρᾶν τι Νυβρν. τὸ δρᾶν τι, 

μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμή Καγδβίθῃ. 1358. τὸ δρᾶν πάρεστι ϑοϊιποίζ. 

1364. σημεῖ᾽ ἀράσσοντες Τ)αν658. πόλιν ΜύΒρΥ. 1965. με)- 

λοῦς χάριν ρτϑοίοτί Βοίμθ. (μελλούσης χρεοῦς ΖΆοοῦ, μέλλοντος 

χλέος Ῥαυν, μέλλον ἐς κλέος Ἡ Υ085). 1356. ποδοῖν Βα. ον. 

1967. τύχω λέγων ϑοϊιαθίζ. 1868. δρῶντός ἐστι. χοὺ τὸ βου- 

λεῦσαι πάρα Βυίϊοεν, δρῶντος ἔς τι. . βουλεῦσαι ῥέπει Κροκ. δρῶν- 

τος ἄν τι ΊοΙΙ, ϑανόντος ἐς τέ ΜΔΘΗΪγ. πάρος Αυγδΐαδ, πέρα 

Βομαθί, χερὲ ὙΥΊΘΒ6Ι6, πόρον ΟΗθη86. ἐστε γὰρ τὸ βουλεῦσαι 

πάρος ἨρΥΜΘΓΆθη. 1361. βίον καινοῦντες Βοίμα, βέᾳ τεένον- 

τες (οἸἰπὶ βιὸν τείναντες) ΑἸΛιάν]ρ. 1864. μοῖρά γ᾽ ἢ τυραν- 

νέδος ΜΔ ΪΥ. 1805. ἢ κἀντὶ τεκμήρων ἄρ᾽ ἐξ Ἠαγνίυῃρ. 1967. 

μυϑεῖσϑαι ϑΟΒΠΘΙαΘΓ. 1369. πληϑύομαι Ῥοβοπ, πληϑύνομεν 

Ηδτίαηρ, χρατύνομαι Καγδβίθῃ. 1570. κυροῦντα πῶς Ἀαι- 

βίθῃ. 1371. πάροιϑε ῬΟΥΒΟΗ. 1379. ὡς γάρ ϑομαοίζ, πᾶς 

γάρ Βοίμο, πῶς δ᾽ ἄν ῬΑ]οΥ, πῶς ἄν ΚΘΟΚ, οὐ γάρ ἨρογνοΥάθηῃ. 

πορσυνῶν Ὑ ΕΔΓ. 1374. πημονὴν ἀρκυστάτων ὙΥ ΔΚοβεΙά, 

ἀρκύστατ᾽ οὐ Ἠδτίαμρ. πημονῆς ἀρχυστάτων φράξει᾽ ἂν οἹπι Ηδθττη. 

1375. (φράξει᾽ ἂν ϑομαοί), φάρξειεν ϊπά. (φράσει ἂν Ἠβ]]61). 

ὕφος κρείσσον᾽ ἨδΙΤΙ. 1376. ἀφροντίστῳ ὅλοο0. ἀφρόντιστος 

πέλει ΜΟΙ, ἀφρόντιστος μόλις ἨΘΥΜΘΥάθΗ. 1577. δέκης Ῥαυν. 

νέκης ἀλύπης Βυτρθ5. νέκης πάλαισμά τ᾽ .. χρόνῳ δὲ μήν ΟΟἨἩδαυρί. 

νείκους παλαιὸς Ἠαγίαησ. δέκης τελείας .. χρόνῳ γέμων αγϑίθῃ. 

νέκης σταδαίας ἸΚΘοἴκ, Δέκης παλαίειν ΝδΥρο]ουΐῃ. γε νῦν Βδαοῃθῃ- 

ΑὌϑομνυ 5 οἱ. ΝΥ δοκ εἴη. Αρρεπάϊχ. 19 
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βίθίῃ. 1378. (ἕστηκε . . ἔπεισ᾽ οἸἐπι ΘΔ 6Υ, ἕστηκε δ᾽ ἔνϑα 

ποῦς Μακοβοϊά, ἕστηκ᾽ ἀπενϑὴς ὡς Μυθϑρτ.). ἔπεσεν γ6] ἔπιπτ᾽ Οδ- 

“Ὁ. ἔπεσεν ἐπεξειργασμένος Ηθαΐπ. Υ ΘΥΓΒᾺΠῚ Ροβί 1891 οοἸ]οοδί 

ΑΡΓΘΒΟΝ. 137954ᾳ. ἀρνήσομαι" ὡς . . μόρον, χτέ. Ἢ ΚΙοίζ. 

1382. (περιστολίξω τι ΒῸ Νοοαμαπιὶ), περεστέχιζον οἸΐπὶ ΥΥ 61}. χαλόν 

Οαβδυῦ. 1387. οὕτω μὲν αὐτῷ ϑυμὸν ὀργαίνει πτύσων οοΚ. 

(ὁρμέζεε Ῥαυν), ἐξέπνει Βυῖ]ογ. (ὥρμαιν᾽ ἐκπνέων Ἡδτγίαηρ), ἀχταένε' 

 κπνέων Ηεἰπιβοοῖ. ὀργαίνεει Ἠθαδάθ. πνέων ΜΔ. 1388. 

αἵματος βαφὴν ϑοΠ πο: 6 Ν]Π, αἵματος πνοὴν Ἠαγίππρ, αἵματος ζάλην 

Κεοκ, αἵματος πάχνην ΜΔΘΉΪΥ, αἵματος ῥοὴν Α Νδιοκ. 1389. 

φεχάδι Ἀυγαΐαϑ. 139]. γαῖα σπορητὸς Οδβδυν., γᾶν εὐσπόρητον͵ 

Θομαοίζ. γανᾷ οἸΐπι Ηοτπ. Ῥοβί 1391 Ξυρρὶοὶ γαῖ᾽, ἢ τὰ ϑρόμματ 

ἐν ποτοῖς ἰαίνεται ΒυΓθΒ85. 1392. ὧν ὧδ᾽ Ῥαυν. 1398. ἄν, 

ἦ Καγβίθῃ. 1394. πρεπόντως γοβδίι, πρέπον τῷδ᾽ ἩθΘΓΏΙ.; πρέ- 

ποντ᾽ οὖν οΙΙΔαοΥ, πρέπον τόδ᾽ Καγβίθῃ. πρεπόντως ὥς γ᾽ Ῥαυν, 

πρεπόντως ὧδ᾽ ΒιΙοπιῇ, πρέπον τῳ σῶστρ᾽ Ματίϊῃ, πρέπον τοιῷδ᾽ 

ΘΟ ποίἀοπίη, πρέπον τιν᾽ ὧδ᾽ ΚΑΥΒΘΥ, πρέποντα σῶστρ᾽ ΚροΟΚ, πρέπον 

χκρατῆρ᾽ (οἸἰπι πρέπον ποϑ’ ὥστ᾽ .-. τούτῳ δικαίως ἔσϑ᾽) Βδυοβθ- 

βἰοἶῃ, πεσόντος ὕσι᾽ .. νεκροῦ ἘΏΡΘΓ, πεσόντων ὕσι᾽ . . νεχρῶν 

ΟῚ («αὶ οἹέπι ροβὺ 1894 γϑγϑαπὶ ΘΧο 1550 Ραϊαθαῖ). (ἐπισπεύδειν 

9800). 139454ᾳ. πρέπων τις ὥστ᾽ .. νεχρύς, ὅδ᾽ ἂν δέκαιος 

ῬΔΒΙ]Θ. 1395. τόδ᾽ ἂν Ἠθδίμ. 1398. ϑρασύστομον ὅδ000. 

1400. ἀφράδμονος ΒΙοπιΐ. Απίθ 1400 ὙΘΓΒΌΙΩ (λόγοις δοκοῦντες 

τοὺμὸν ἐχπλήσσειν κέαρ) Θχοϊἴ556. ΟἸΪπὶ Ραυΐαθαὶ ΥΥΕΙ]. 1403. 

οὗ σός ἐστιν Ῥαυν. 1404. δ᾽ ἐκ τῇσδε ΒυίογΥ. 1406. ἔογῳ 

Ἡοἰπιβοϑίῃ. 1407. ἢ ποτὸν οἱ 1421] ὥσπερ οὖν ἀε]εί ΕπηΡΘΡΊυΒ. 

1408. ᾿ξ Μυβοτ. ὀρόμενον Οδηίογ. 1409. ἐνέϑου Μυβρτ. τόδε 

τ᾽ ἔϑου Κατβίοῃ. ἐπέϑου μύσος Βδιυομοηδίοϊῃ. 140954ᾳ. δημο- 

ϑρόους τ᾽ ἀρὰς ἀπέδικες ἀποτόμως; Ποττηδῃη. τόδ᾽ ἐϑύου ϑῦνος:; δη- 

μοϑρόους τ᾽ . . ἀπέδικες; ἀπόδαμος ἄπολις τ᾽ ἔσει Ἠδγίπῃρ, δαμό- 

ϑροός γ᾽ ἀρά σ᾽ ἄπεδικέν σ᾽ ἀπέταμεν (Ὀίπάονί τη] δαμόϑροός 

σ᾽ ἀρὰ || ἀπέδικεν ἀπέταμεν) οἸ᾿πι, Ροδίθᾶ δαμοϑρόους τ᾽ ἀρὰς ἀπέδι- 

χες: ἀπετάμης, ἀθηῖα 6 δαμοϑρόους τ᾽ ἀράς; (ἀπέδικέ σ᾽ ἀπέταμέ 

σ᾽ γ6}) ἀπέδικεν ἀπέταμέν σ᾽ -- ἀπόπολις δ᾽ ἔσει --- μῖσος -. ἀστῶν 

ΥΥεἱ!. 1410. (ἀπόδικος ἀπότιμος Καγβίθη). ἄνδικες: ἀποτελεῖς, 

ἀπόπολις ΚεοκΚ. ἀπέταμες μὲν, ροβίοα ἀπέκανες (ὑτῸ ἀπέταμες) ΕΏΘΘΥ, 

ἀπέβαλες ΜΆΘΥ, ἀπέταμές τ᾽ ΚοΠΗΘΑΥ. ἀπόπτολις ΟΔδδαθΟΠα8, 

τάχ᾽ ἄπολις ἘΏΡΘΓ. 1414. οὐδ᾽ ἕν ΚοοκΚ. οὐδέν τέ γ᾽ Ῥδαν, 
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οὗ δὴ τόδ᾽ Ὑογτδθοι. τῶνδ᾽ οὐδὲν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἩἨρἱπιβοοίμ, οὐδὲν 

τοιόνδε τῷδ᾽ Βαυομοηβίοίη. ἀνδρὲ τῶνδ᾽ 61]. ἐπαέτιον φέρων 

ΗδΟ  Π8ΔΠΠΗ. 1416. μόρῳ ὅλο", γόνον Ἠδγίυηρ. 1410. μήλοις 

. νομευμάτων ϑομαθίζ. εὐπόροις γ6] εὐπόοις Ῥαυγ. εὐτόκοις λο- 

χεύμασιν ΜΆΘΙΥ. 1418. (τελημάτων ϑίδηϊογ, λημάτων Ῥαυνὴ. 

1419. (τῆσδ᾽ ἔχρη ϑομαοί2). 149]. λέγω δὲ σε (τοιαῦτ᾽ ἀπει- 

λεῖν σοι παρεσχευασμένη ἐκ τῶν ὁμοίων) .. ἄρξειν Ῥιδαοποηβίείῃ. 

1499. ἀπειλεῖν σ᾽ ὡς παρεσκευασμένῃ Καγβίθῃ. παρεσχευασμένος 

Αὐταία8, παρεσχευασμένῳ ϑοα!ίρον, παρεσκευασμένον Οδδδα0., παρ- 

εσχευασμένῃ 7800», παρεσχευασμένῃη Ῥᾶὰᾳ. ὙοΙβαπι ᾿ΔΟΧΠΟΒΌΠΙ 

(νικήσ μμκ ἀντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν) γνυΐαί ϑομηθ  ἀΘΎ]η. 142295.ᾳ. ὡς 

παρεσχευασμένῃ σ᾽ ἐκ τῶν ὁμοίων ϑοβμαθίζ. 1499 5Ξ4ᾳ. (τοιαῦτ᾽ 

ἀπειλεῖϑ᾽ ὡς παρεσκευασμένος ἐκ τῶν ὁμοίων) χειρὶ . . ἄρχειν 

ΝαβρΥ., ὡς παρεσχευασμένῃ. ἐκ τῶν ὁμοίων γρήν σε νικήσαντ᾽ ..- 

ἄρχειν Βυΐ]ογ, τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν ὡς παρεσχευασμένη ἐκ τῶν ὁμοέων, 

χειρὶ νικήσαντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν ὙΥΘΙΙΔιοΓ, τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν χειρὶ νική- 

σαντ᾽. ἐμοῦ ἐκ τῶν ὁμοίων ὡς παρεσχευασμένης ἄρχειν οἸΐπι ὙΥ. 

1424. ἄρξειν σ᾽ (ἀο]είο γν. 1422) Ὀϊπά. 1427. παράφρονα Μαθϑρτ. 

1498. φυχᾷ Οδπίον, δέκα οἸΐπ Βοί!, τεύχει ϑομαθίζ. 1429. λίβος 

Οαβαιθοπυβ. ἀπ᾽ ὀμμάτων ΚΙαιβεπ. ὀμμάτων δ᾽ Ῥαυγ. ὀμμάτων 

δ᾽ δυΐ λιβὸς . . ἐμπρεποῦς ἙπροΙ. ἐμπρέπει Αυγαΐαβ, οὐ πρέπει 

Ἡθαΐ, οὐ πρέπει γ᾽ Βυΐ]ον, ἐμπρέπειν Ἠθγταμη. ὀμμάτων ϑ᾽... ἐμ- 

πρέπει γ᾽ ϑαϊΖιηίδηη. ἐμπρέπει δ᾽ οΟἸΐπι ΕἸὮΡΘΓ. 1480. ἀνέερον 

Οδβαῦῦ., ἄτετον ϑαϊζιιδπη, ἀτέετ᾽ Βοίμο, ἔτε σ᾽ ΤιΔοΒπδπη, ἄντετον 

οἰ ὙΥ οἱ]. ἔτε δὲ ϑομηθί ἀθ]η. 143]. τύμμασι 1,ΔΟ 8 ΠΗ. 

1482. καὶ τῇδ᾽ Οδδαιῦ., καὶ μὴν Κοοκ. ἄκουσον Οδδαιῦ., ἀκούσεις 

γ6] ἀκχούοις ϑίδῃ!ϊογ, (ἀκούῃς Βοίμο). ϑέσιν ΟΟῊἩδυρί. 1493. 

τελείαν ζαγδβίθῃ. 1484. καὶ τὴν ᾿Ερινὺν ΜΆΘΠΙγ. ἁγνὴν ᾿Ἐρινύν 

ϑ᾽ Κοοκ. Ἄτην τ᾿ Βυίογ. ἄτης τ᾽ Ἐρινὺν οἸϊπι ΥΥ 61]. 1486. οὔ 

μοι μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν σκότου Ἠδγίπηρ, (οὔ μοι φόβος μελά- 

ϑρων ἐντὸς ἐμπατεῖ ἸΚαγ5ίθ}). φόνον Αυγαῖι8. ἐμπατεῖν Ὑἱοί. φόβον 

(φόβους ϑομορηιαπη) μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν ἘΑ ΑΒ ΓΘΗΒ, φόβον 

μέλαϑρ᾽ ἂν ἐλπὶς ἐμπατεῖν ρτπ., μελάϑρων ἐλπὶς ἐμπατεῖν φόβον 

Ὑγεἷ], μελάϑρων ἐλπὶς ἐμπατεῖν τίτην Κοοκ, φόβος μέλαϑρ᾽ ἄναλκις 

ἐμπατεῖ ΜΆΘΗΪγ, δόμους ὄλεϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν γογγάῦοῖ, Φόβος 

μέλαϑρον ἐλπίσει πατεῖν ΟΉΘΗΒ6. Αυΐ «απο (ὃ δ᾽ αὖ δόμοισι 

δυσμενὴς ἀνὴρ ὅδε βαρρΙοῦ ΚοΟΚ) δυῦ γροδβὺ 1499 οχοαἴ586 ὙΘΓΒΌΠῚ 

(ἀνήρ, ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς φονεὺς ὅδε) Ρυΐαΐ ἨρΥΠ]., {165 ὙΘΥΒῸ5 δηΐθ 
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1439 οχοίαϊββθ οοπίοῖὶ Επσου. ὅ δ᾽ αὖ γυναικὸς δ Ομ. τῆσδ᾽ ὃ 

Καγβοσ, λυμαντήριον Ἠαγίαπρ, λυμαντὴρ πικρός ΚΚΘΟΚ. 1439-- 48 

Ροβὲ 1891 οο]οοαῦ ΑἸΛιά να. 1440. μέλημα Μυβρτ. (μεέλιγμά τὶ ὧν 

γοϊρῇ). 1441 54. καὶ .. τοῦδε Θχραηρσοθαῦ ΟἸϊπὶ βομαθίζ. 1442 

ἀοϊοὶ Βοίμθ. ϑεσφατηλογεῖ Κορ. 1442 -- 46 ἀε]οὶ ΗΥΟΪ (οἱ 1422 

ὁαπ| ΕΉΡΟΓΟ, 1412---25 ΞΞ 1482 --- 48 Βα. 6}8). 1448. ναυτικῶν Οδ- 

ΞΔ οπα5, ναυτέλοις Ηδθητι. ναυτέλων τε Καγβίθῃ, ναυτέλων γε 61]. 

1444. ἴστω, τριβάς ΟΘἨΗδυρί, ἵστωρ τριβῆς Δ ΘΒΘΙΘΥ, ἔστον τρι- 

βάς Κεοκ. ἄτιμά γ᾽ ΦΟΒοΒμΗΙ. 1445 .--48 ἰοτί Θχρυηροπαι!. 

1447. τῷδ᾽ Ηρτπι. ὅμοῦ δ᾽ γε] τοῦδε" σὺν δ᾽ ἘΏΡΘΥ. 1447 56. 

ἐμῇ -. εὐνῇ ϑομοοιηᾶπη, ὁμοῦ .. εὐνὴν Βδιιομοηβίθη. 1448. 

εὖνις Οαϑδυθομιβ, εὐνῇ Ῥαὰν, εὔνους οἸἰπι Βαΐ]6ν, εὐνὴ ΗΟΒΒ, 

εὐχῆς Ηογπι., εὖνεν Ἠατίαπῃρ, ϑοίνης Καγβίθῃ, εὐναῖς ΚΘηποαᾶν, εὐϑνὴς 

Κοοκ, καινῆς ΜΔΘΗΙγ. χλιδήν Αὐτγαΐα5, χλεδῇ ΜΆΒρΥ. εὐνὴν, παρ- 

οφόνημα τῆς ἐμῆς, χλιδῶν ϑίδῃϊον. τῆσδ᾽ (οἸἷπι τῇ τ ἐμῇ χλιδῇ 

ἙρΟΡ, ταῖς ἐμαῖς χλιδαῖς ϑομποίάονίπ. ϑοίνης παροφώνημα τῇσδ᾽ 

εὐνῆς χλιδὴν Ὑ 61}. 1449. »αὐπι ᾳαδίου ἃπαρδοβίοβ γθοϊζοὺ ὁΠ0- 

Τ5. ἀθοῖθβ δαΐθπι πιθ]1οὰ ΠαὈθδί, γἱ ἀθηΐαν ἰουπὶ ΒΘΙΏΊΡΟΙ ΟΘΟΐΠΪ556, 

δυδρδοδίοβ δαΐθπι ῬΓΟΠ 8556 γ6] ἰάθπι οπηθ5 ΟΟΥΥΡΔΘΙ8 Υ6] 6ΟΧ 

αυδίζαον ζυγοῖς ααϊ πιραϊι5 βίαγοίας Ἠθυηδηπ. --- ΟἸΟΥῚ ρΡᾶυίθβ Π6- 

ΤῊ μου ἠ5. ἀἰσισιδαϊν ΒΟΈοΥ: ἰΐθιῃ ΒΙομηἢο]ἃ οὐ Καγβίθμ, πἰδὶ αυοα 1116 

διηαρδθβίοβ, ἢϊὸ δι απ ΟΌΠῚ δΔηδρδοϑοϊβ οοπϊαποίδθ βαηῦ Ῥᾶυΐθ8 

Θἤογο τοὶϊπααΐί. --- δ᾽ ουϊβ νϑυβῖθυβ 1622 854., 1642-- 40 οὐ 1509 -- 

Ἴ γϑυθὶβ τάδε μὲν στέργειν -- ἄλλην ΘΧΡαΠΟΙΒ (ΒΟΥ ΌΘΠΒ ὅρχους 

ϑέσϑαι μηκέτι γένναν κτξ.) ᾿ππο ΟΥαΐΠΘΠῚ ΒΙΓΟΡ Βᾶσππι: στρ. α συστ. 

α στρ. β (ἐμογ.), συστ. β (ΟἸγί.), στρ. γΥ (ομ01.) 15852--88, συστ. γΥ 

(ΟἸγι.) 1524--81, ἀντιστρ. γ (1559 -- 66) (6801.), ἀντισυστ. β (ΟἸγι.) 

1416--81, στρ. ὃ, συστ. δ, στρ. ε (01107.), ἀντισυστ. γ (ΟἸγί.), ἀντι- 

στρ. ὃ, ἀντισυστ. ὃ, ἀντιστρ. ε (0Π01.) 1619--21, συστ. ε (ΟἸγι.) 1566 

--τρ, ἀντιστρ. α 1469--Ἴδ, ἀντισυστ. α 1589 -- 41, ἀντιστρ. β 1547 

-- 49 (6μογ.), ἀντισυστ. ε (ΟἸγ(.) 1650 -- ὅ8 τοϑυϊϊαϊ Τοαῦ (ἴδοι! οὔϊδιη 

δηδρϑοϑίϊοαβ ομουὶ ρᾶγίοβ 1466 -- ὅ8, 1490 --94 οὑπη 1498---97, 1514 

- 18 οὕπὴ 1519--21, 1539--41 80 ΑΘΒΟΏΥ]Ο ΔΌΪαἀἸ 0858). --- σμο- 

τίοα ἀποθαβ παραστάταις οοΥΥΡΙδΔοὶ ἰγϊθαϊξς ΘΧΟΘΡ 8 ΡΥ 5. ΠΟῚ 

Δη ἰβίγορ μἰοἷβ ΘΟΥΎΡμΔ60 δαβισηδηῖβ Βὶ ΑΥὙποὶαΐ. 1449. (τὶς ἂν 

Θίδη]6γ). περιώδυνα Ἐντίαγαί. 1450. ἠδὲ ΤιΔΟΒΙΏΔΠΗ. 1451]. 

τὸν Ἅιδου φέρουσ᾽ Κατβίοῃ. φέρουσ᾽ ἡμῖν ῬΟΓΒΟΗ, φέρουσ᾽ ἂν ἡμῖν 

Ἐπιροτίαβ, φέρουσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ρττη., φέρουσ᾽ ἰαύειν, Ῥοδίθᾶ φέρουσα 
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γἡμῖν ὙΥοἰ!, φέρουσ᾽ ἐνηῇ ΚΟΟΚ. 1458. καὶ ἀοϊοί ΒΎΔΗΖ. 

1454. πολύ τε τλάντος Ἠουβᾶθ. γυναικὸς βίᾳ Αὐγαίαδ. 1454 54. 

ὃς πολλὰ τλὰς ἐχ γυναιχός, βίον πρὸς γυναικὸς ἀπέφϑισεν Ἠαγίθπῃρ. 

1456. ἀπέφϑιτο γε] ἀπέφϑισο (ἀο]οίο βέον) ΤΟΙ ΔΠΗ. 1460. 

ΘΡΒΥΠΠἰΟΥ απ ΔηδρϑΘβίοβ ΘΟΙΎΡΙδθο, τηθ]ῖοα ἀπο 5 ΠΟΙ ΟΠΟΥΪΟΓ ΤΩ 

αϑϑῖσηαῦ α ΟΥὟΝ ϑομηθι 6 γ. 1456. παράνομος γ6] πάρνυμος Οδηΐθγ, 

παρὰ νόμους Ῥαυν,, παρα κᾳ νόμους Ῥοβοῃ. ἐὼ “βλένα κατ᾽ ἐπω- 

νυμέαν ἸΚοοἴκ, ἐὼ πικρώνυμος οὖσ᾽ “Βλένα ΜΔΟΠΪΥ. 1457544ᾳ. μέα 

τὰς πολλὰς φυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροέᾳ, νῶν δὲ τέλειον {τόδ᾽ ἐπιὸδρέ- 

φασαδ πολύμναστον σῶμα καὶ ἀνϑερίσασα τόδ᾽ αἷμ᾽ ἄνιπτον᾽ ἤ τις 

ἄρ᾽ ἐν δόμοις ἦσϑ᾽ Ἔρις, δαμνᾶτις ἀνδρὸς Οἰξζύς Ἠατίαηῃρ. 1459. 

δὲ τέλειον Αὐταΐαβ, δ᾽ ἀτέλειαν Βοί!ε, δὲ τελεία σαἨἩαυρί, τέλεον 

ὙΠαπΙοΝ 2. τελείαν (καὶ Θοηποι. δὲ τελείαν 6]ο] ΕΏΡΌΓ. Ῥοϑβί 

1459 Ιαουπᾶπὶ ἱπα!οανί, 1450 -- 62 ΞΞ 1689 ---49 οἰαἴπθηβ, οαπὴ Θ'6Ι᾽ 16 1Ὸ 

Ηδτπι. (ἰδοαπδᾶπὶ ροκὺ ἐπηνθέσω 1460 5ίδίυϊί ΚΙΔιι56Π). 1459 564. 

νῶν δὲ τέλειον τοῖσδε μελάϑροις, φεῦ, πολύμναστον ἐπήνϑισας αἷμ ἄνεπ- 

τον. εἴ τις ποτ᾽ ἐν δόμοισιν, περέκλαυτός γε τἀνδρὸς οἰξύς Ἰζαγβίθῃ, 

νῦν δὲ τέλειον ἐπήνϑισεν αἷμ᾽ ἄνιπτον, ἥτε τότ᾽ ἐν δόμοις ἦν ἐριμνά- 

στευτος ἀνδρὸς οἰζύς ἨδοἰμηΒοοί}. 1460. (ἢ) πολύμναστον ΕὙΔΏΖ, 

ζφεῦν π. Καγβίοῃ, (δ π᾿ οἹπὶ ΕΉΡΟΓ. πολύμναστον ζἄτην» ἀπηνϑίσω 
" 

ΒΙοπιί. ἀπήνϑεσεν Αὐγαῖι5, ἀπηνϑέσω Οαβαῦθομπαβ, ἀπήνϑισεν ϑίδη!οΥ, 
» 

’ 
΄ ΨΥ - » ον α . ΖΦ’ 

ἐπήνϑισεν Ἠραῖι. ἐπηνδϑέσω αἷμ ΘΙ Ιαποσ. ἴοτί. ἐπήχρισεν. ἐρίν 

" ») . 
, Ὑ νι Ἂ 84. 35 

ῬΓῸ αξμ᾿ ΟΦ ρΘΓ. 1460 544. πολύμναστον ἄνιπτον ἐπηνδέσω αἷμ. 

σ ΄ φ. δὼ καὶ » . , τ . ᾳ 

ἥτις τότ᾽ ἐνῆσϑα δόμοισιν ἐρις, ἐρίδματός τ᾽ κτὲξ. ΤΗΉΗ ϑομπηαΐ, ἃ 

“ἢ ’, - - ν ; 5 Ν »ἬἍ 

πολύμναστον ἐπηνδθίσω αἶμα πῖπτον τοῖσδε τότ᾽ ἐν δόμοισιν, ἔρις 

.’ κ “σ᾽ Ω ἐ᾿, " Ἔ, «-Ξ ) 

δύσδματος, ἀνδρὸς οἰζύς ΟΡοΥαΙΟΚ. 146]. ἥτις ἧς τ 

; 5 
"“ ᾿ ᾽ Ὡἷἷν 

ϑέίσω τοϊϊηοαίαγ, Ηθαίδ, ἡ τίς ἣν Βομαορῖζ, στᾶσα 
ἦν δὲ τότ᾽ ῬΑΙοΥ. 

; »] 

οτ εὶ ε υ) 
Ὶ 

ἔ Ἵ ε 

» 

τις ἔρις 

όμοισιν ἘΉΘΘΓ. 146154ᾳ. ἦ τις δόμοις Ἐρινὺς 
- Ὁ ΄ 

,ὔ ΙΝ ᾿ς ΤΞΕ Θ 

ὃς ΕπροΙ, τοῖσδε δόμοις ἐρωὺς, ἀνίατός τις ἀνδρὸς ΜΥοΙ!. ἐν 
Φ τ ἢ { 

2 

«ῷ 
ν ς 

) 

δόμοισιν ἐρινὺς ἐρίδματός ϑ᾽ ἔλανδρος Κ6οΚ. ἐν δόμοισιν Ι ἐρίδμα- 

τός τις ἀνδρὸς ἨθΙΠ. 1462. ἔρις ἀοϊοῖ Βοί!θ. ἐριδμαντὸς 

ΘΟ σου, ἐρωτόδματος ΒΑ ΌΘΥΡΘΓΙ, δύσδματος ΤΠ ΐοΓΒ56}. ἔρις ἔρις 

δμάτειρ᾽ ΟΟἨΠΗαυρί. ἔρις δριμεῖα τἀνδρὸς οἰξζύς Ἰλπάδα, ἐρέμναστος 

φϑίσανδρος οἰξύς Τοαί. 1468. αἰχέστατον Ἠαγίπησ, ἀρκύστατον 

Κροκ. 1469. ΠΗΙΧ. Ῥοατβθοθ. 1470. διφυέσσι ἃ ΟὟ ΒομηθίαοΓ. 
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147]. χράτος δ᾽ Ῥοδγβοι, χράτος γ᾽ Ῥαυν,, χράτος τ᾽ Ἠργη. χράτος 

χαχόφυχον Ἀδιοποηβίοίη, χράτος ϑρασύφυχον Καγβίοῃ. ἐσοφψύχων 
Βοίμο, ἐσόφηφον Ἠδγίπησ. ἐχ ἀο]οὶ Ῥούβοη. γυναικός ϑομαρίζ, γυ- 
ναικός ϑομαοίζ, γυναικοῖν ΚΘΟΚ. 1472. (δηχτὸν ἐμοὶ χραδίᾳ 
χρατύνεις Ῥαῦν. χαρδίᾳ δηκτὸν ἐμῇ ϑίδῃϊθυ). χρατύνοις ῬΟΥΒΟΗ. 

1478. ἐπέτε Κϑοκ. δώματος Καγδίοη. δέκαν οὔ ΥΥ̓ῚΘΒΘΙΟΓ. 1478 54. 

δίκαν χόρακος ἘΎΔΏΣΖ, δέκαν κήρυκος Ἠθγπι. 1478 Ξαᾳᾳ. σώματος, 
δέκαν κήρυκος, ἐχϑροῦ .. ὑμνεῖν ὕμνον ἐπεύχεται Ἠδγΐαηρ. 1474. 

ἐχϑρὰ ἘπροΥ. σταϑεῖσ᾽ ϑίδῃηϊου, χλαγοῦσ᾽ ΑὟ 611. ἔχνομον Ὑοβδίαϑ8. 
1475. ὑμνοῦσ᾽ Ἠρογνοτάρη. ἐπεύχεαι Οδηΐογ. Υ8] δηΐθ γ8ὶ ροβί 
ἐπεύχεται δἀἀπηΐ φόνος Ῥαμῦν, φόνῳ ϑομαοίζ, δόμοις Βαυΐον, μύσος 

Ηρτπ., νέον 1ἡπάδα, νόμῳ ϑομποίἀονίη, γυνή ΥΥ 61], νεχρῷ Ἑπρον, δέ- 

χης Καγβου, νεχρῶν ὙΥ ΠἸαπιονΖ. ὑμνεῖν βοᾷς ἐμοὶ Δέκας οοκ, ὑμνεῖς 

ἀπεύχετον δέκας ΜδΘΙΪν, ὑμνεῖς ἀπεύχετον μόρου Ῥανγίο5. Ῥοεί 1478 

Ἰδοῦ πδη (ΞΞ 1456 -- 62) βίας Β]Ιοπηΐ, 1470. νῦν γ᾽ Αὐτδίιι5. στό- 
ματος ῥύμην Τοάΐ, ἰοτί. στόματος στάϑμην. 1477. τρίσπαχυν Ῥαυν, 
τριπάλαιον ΒΙοπιΐ., τριτάγυιον Βοί!ο., τριπαλαιστὴν οἸϊπ)Β ΒΑΡ ΟΥ- 
561, τριπαλάμναιον (ΟἸἾ550 τὸν) ΕΠΩΡΟΥ5, τρότλαχ᾽ υἷον ΟΟῊἩδΔΕΡί. 

1479. αἱματόλοιγος νοὶ] αἱματόλειχος ϑίδῃϊογν. 1480. νείκει ΘΟ! ρΘΥ, 

γερὴ Υγ6] ἦρε Τ᾽ οΒδίαβ, νηδυῖ Η], ΑἸ γθη5, σειρᾷ Μ΄ ϑομπιαΐς, νηλὴς 
Υ61 γμοίϊυ5 νέρϑεν Βδποποηβίοίῃη. χατατῆξαι ΜαβρΥ., καταλεῖξαι 

ΜδθΙΥ. 148]. ἄγος Αὐγαΐα5, ἔχγνος Τοάί. 1482. ΠΗΠΧ. Ῥραν- 
80ῃη. ἦ μέγαν οἴκοις σοῖς ΟΟ Ηδυρί, ἦ μέγα τοῖσδε δόμοις ἘΎΔΏΖ, 
ἢ μέγαν οἰχοτριβῇ οἸΐπι, ρΡοβίθα ἢ μέγαν, οἶκε, ϑροεῖς (γ6] βοᾷς 
γ6] τρέφεις) ΒΑΙΏΒΟΥΡΟΙ, ἢ μέγαν οἰκέϊον Ἠαγίαησ, ἢ μέλαν᾽ (γ6] 

μέγαν) ᾿Δτρεΐδαις ΚΚΑΥΞ6Υ, ἦ μέγαν ἡ μέγαν οἴκοις (ἀο]οῖο τοῖσδε) 
ΥΕΙ], ἦ μέγαν ἐν δόμοις Ἠοἰπιβοοίι, 7 μέγαν οἰκέταις ΚθοΙκ, ἡ μεγά- 
ροισι μέγαν Ὠαγνῖο5, ἦ μέγαν εὖ μελάϑροις Ἠριβάθ, ἴοτί. 7 μέγαν 

ἐγγενέταις. 14895.. μέγα δώμασι τοῖσδ᾽ 1 αἵμονα ἨρΙΔΏΗ. 
οἰκονόμον δαίμονα ϑομηοίάονίη, αὐτογενῇ (γ6] ἐγγενέταν ν6] οἰκέδεον 

γ6] ἐν μελάϑροις) δ. ϑομοθιηδηῃ. 1484. αἰνὸν ἘΞΑ 7 ΑΓΘΠ5. 

χαχὸν οἶτον. . ἀκόρεστον Τοαΐ. 1486. ἐὴ ἐΐὔ Ὀὶπά. ἐὺ ἐὴ δύα 
Διὸς Ἠαγΐμθησ. δύαε Διὸς οἱϊπΒ Εηρον, 4Ζέκα Διὸς ΒἈδυομθηβίθίη. 

1487. πᾶν ἔρδεται Βυτγραγά. 1488. τί δὲ ΒυΓΠΟΥ. 1490. ἐἀὼὸ 
βασιλεῦ (56 1}61}) Ἠαγίαπηρ. 1494. ἐχπνεύσας Ἠατίπηρ. ἐχπνεύσας 

(ἐρικυδῆ, ΚοΟΚ. 1495. μοι: ἀο]οὶ Ηαγίππρσ. κοέτας τᾶσδ᾽ ἀνε- 

λευϑέρας Βυῦ]ον, χοιτῶν τῶνδ᾽ (κοιτᾶν τᾶνδ᾽ ἡ ἀνελευϑέρων ΒΙοπΙΐ. 
ἀνελευϑέρου Αὐταΐα8. 149554ᾳ. ἀνελευϑέρῳ δολίῳ τε μόρῳ Κατ- 
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οἴοπ, ἀνελευϑέρῳ μόρῳ δολίας 1]. 1496. δουλίῳ ΒΙοιηΐ., δο- 

λίῳ τε Ἠαγίυηρ. δολιομόρου Κβοἰκ. δαμεὶς (δάμαρτος γεὶ δαμεὶς 

(τῆσδ᾽) Ἑπροῦ. δάμαρτος ῬτῸ δαμεὶς Το. Απίθ 1498 τρορερῆν 

οἰπὶ βἰαϊα θα ἨΘΓΠΙ. 1498. αὐχῶ γ᾽ Τοάϊ. τοὔργον τόδ μόν 

ΒΊΟΥ. Ῥοβὶ 1498 5Ξυρρ!οὶ κοὐχ ἀρνοῦμαι" μή μοι ὃ ᾿ ἀσεβῆ 

ϑάνατον μέμφῃ ΚθοΚ. 1499. ζὀρϑῶς αὐχεῖς). τὸ δὲ μὴ λέξῃς 

Ἐδιομθηβίθίῃ. 149954. ἐπιλεχϑεὶς ϑοδιρον, μῆκετι λεχϑῆ δ᾽ 

Ηστπι., ἐπιδεχϑῇς Ἠρυβᾶθ. Ῥοβὲ 1499 ἰαοαπδπι βία! ῬΑ. μὴ 

τόδε λέξης μηδ᾽ ἐπενέγχῃς Ἀγαμεμνονίαν εὐνὰν (γεϊ ΡοίαΒ υμρόλεμν 

ἀλόχῳ Ἑπρον, μὴ τόδε λέξῃης ἄνδρα τὸν αὑτῆς Ἀγαμεμνονέαν κτεῖναέ 

μ᾽ ἄλοχον 1, Βομιηϊαί. 
- 

, 1600. χτεῖναέ σφ᾽ ἄλοχον ΜδΟΙΗΥ. 1501. εἰκαξόμενος ὃε 

Τοάϊ. νεχροῦ ἀοϊοῦ ΜοίΠΘΚΘ. 1504. ἀπετίσατο Ἠατίαμῃβ. Ῥοδὶ 

ἀπέτισεν ἀϊροάϊδμι ἀοδίάογαῦ Β.ΓΙΘΥ. 1608. γεχροῖς βύΔΒΙογ. 

1508. ἄνατος εἶ ΚοοΚ. ἦσϑα Ῥαυν, εἶ (σὺ) ϑοϊιποῖΖ, ἐσσὶ ΥΘΠ]ΔθΕΓ. 

εἶ ἀοϊο Ηδἰμηβοθίῃ. 150654ᾳ. εἰ τοιοῦδε 6 ΟΥ̓ Βομμρί εν. 

1507. (τοῦ φόνου ΒοΙΠΙ6). 1508. πῶς πῶς Αυγαίῃδ, ποῦ ποῦ 

Βοίϊο, ποιεῖς Ηαγίυηρ, βᾶ βᾶ ἸΚαΥΒίρθῃ. 1510. (στάξεται Αυγᾶ- 

(5, ϑειάξεται Μα5ρ1.), βρυάξεται ἈδΥΒίρη. 1512. μέλεος οἸΐπι 

Βοίμθ. μέλας Ἄρης" δίκαν δ᾽ ἀεὶ προβαίνων Βαυομοπϑίοῖῃ, ὥ τοῦ 

δὲ Ῥρᾶγβοπ, ὅποι γε Ηθαΐῃ. ὃ ποῖ δίκας Μαγίίῃ, ὅπινς ϑέκαν 

ΤΟ ΒΟ ἶ, ἐποιδάνει ΜΆΘΗ. Ἰδ1ώ 5ᾳ. ὔπιν ὅὲ καὶ προβάν- 

των (γ6ὶ προγεννῶν) . . παρέσχε ΜυβρΥ., ὁ τοί δύσρ' « πάχνας 

χουροβόρου παρέξει ΒυΙ ΘΓ. ὅμοια. δ᾽ αὖ προβαίνων ποινᾷ ον 

ροβόρῳ παρέξει ῬϑοϊιοοΠΊΔ ΠΗ. σκότῳ δὲ καὶ προβαίνων φάτνᾳ 

26 ζει ἸΚᾺΥ δέδοικ᾽ ὕποι προβαίνων γ6] ὁποία καὶ 
κουροβόρῳ παρέξει Ἀδγδίεῃ!, ὁεθοίκ ὁ Ῥοβαιν ἐγαρορῆριρ 

προβαίνων νΕ] ποῖ ποῖ δὲ καὶ προβαίνων Ἂ παρέξει; ΥΕΙ, ποῖ Με 

δὲ καὶ φϑάσασα πάχναν κουρόβορον παρέξει ΑἸΛλιάν!ρ, θπρε δοκεῖ 

προβαίνων, πάχης κουροβόρῳ παρέξει ΚοΟΚ. 1519. πάχναν χου- 

ρουβόρον προσέξει Αὐυγαῖαϑ. πάχναν κουροβόρῳ ῬΔΟΥ͂, θοῦϑᾳ ϑερθ 

βόρῳ Ἠανΐπηρ, τέχνᾳ κουροβόρῳ Τοαί. χηρὶ βορὰν παρέξε: δε“ 

παρήξει ΟΥ̓], ᾿παρήξει ΘοΠποίἀονίη, παρεέξεει Η1, ΑΠΓΘΠΒ. ' 

Ὁ] ἀεοϊοθαὶ ΗΙ, ΑἸτομ8. δὅφΦΦ. οὐκ ϑοβιαθοίζ. 1599 544. πώς 

δ᾽ ἀνελεύϑερον; οὐδὲ γὰρ κτὲ. ΕΏΡΘΓ, οὐκ ἀνελεύθερον. οὐδὲ γὰρ 

χτέξ. ἍὟ εἰ]. 194. ὧδε γὰρ ϑίδῃ!ϊογ. οὐδὲ γὰρ οὔτις ΚΕΟΚ. 

δούλιον ῬΟΌΓΘΘ. .169454ᾳ. οὐδὲ γὰρ ἄλλος .. ἔϑηχ᾽. ἀλλ᾽ τς 

ἔρνος οἷ᾽ ἔρξεν τὴν πολυκλαύτην κτξ. ΜΆΘΗΙ. 1626. ὅς Ἢ ἐμὸν 

ἔχτειν᾽ ἔονος Τοᾶϊ. ἔρνος κερϑέν ΚροΚ. 15265ᾳ. ἐμὸν . " 
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τὴν πολυκλαύτην Ἰφιγενείαν; ἀλλ Ἠανγίπηρ, ἀλλ᾽ ἐμὸν 

ἀέρσας, Ἰριγενείαν τὴν πολυκλαύτην Καγβίοῃ, ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος 

ἀποσφάξας, Ἰφιγένειαν πολυκλαύτην; ἀλλ᾽ ῬδαοΠθη βίο ῃ. 1697. 

τὴν ἀο]οῦ Μοίπθκθ, τ᾽ ὁπ  Π0 Θίδη! ον. πολύκλαυτόν γ᾽ ῬαιΝ. πολυ- 

κλαύτην ᾿Ιφιγένειαν (Ἰφιγενείαν Ὁϊπ4.) Ῥογβοη. τ᾽ Ἰφιγένειαν ἀεοἸθί 

Ἐ]Π5]ΘΥ. πολύκλαυτον παῖδ᾽ ᾿Ιριγόνην Ἠ1, ΑΓΘΠΒ. 16275α. τὴν 

πολύκλαυτον ἀνάξια δράσας Ἰφιγένειαν, ἀνάξια πάσχων ἊὟ οἶδθ, ΘδάθΠ) 

ηἶδὶ αποὰ πάσχων ἄξια ζΘΠΠΘΑΥ. 1528. ἀσεβῆ (γ61 ἔχδικα) 

δράσας ῬαΙοΥ. ἄξι᾽ ἔπασχ᾽- ὡς Βυΐ!ογ. γθύβαπι ροβϑύ 1529 Ο0]10- 

οαὲ βομβοθιᾶπη. 1582. φροντίδων ἴα]50 6Χχ Ὁ τοίογθθαίαν. πτερωϑεὶς 

γΥακοῆοΙα. 1588. ἀπάλαμον ϑγ. δυσπάλαμον μέριμναν Ἠδυίΐυῃρ, 

εὐπαλάμου, μεριμνᾶν (γ6] μεριμνῶν) ΚΑΥΞΘΥ. 1584. ὅποι ἘΠΠ5]6Υ. 

(πιτνοῦντος Ῥραγθ0η). 1696. τιν᾽ αἱματηρόν Καγϑίοῃ. φαχὰς ΒΙοπι. 

1697. ϑήγεται ΜΑΙΡΟΙ]ΟσΙΗ. 153754. δέώκην γ6] μοίρας Αὐγαΐαβ. 

ϑηγάναισι Μοῖρα ΑὈγοβομ. Δίκης ΟΟῊδαρί. δέκης .. ϑηγάνει βέλος 

Καγείθη, δέκας... ϑηγάνει ξέρος οἸϊπι Α 611. δέκῃ .. ϑήγεται βλάβης 

τῇ ϑηγάναισι Μοίρας Ἐπιροτῖι5, Δέκῃ δ᾽ ἔτ᾽ ἄλλου πράγματος ϑήγε: 

βλάβας πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι Μοίρας Ῥαϊον, ἀχὰν .. ξίρους πρὸς 

η ς Ἄτας ϑηγάναισε οῖρα Κοοκ, Δέκῃ δ᾽ .. πρᾶγμ᾽ ἄορ ϑήγει βλάβ 

πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι Μοῖρα Ἠθιβάθ, 4ἀέκα δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλο πρᾶγμα 

ϑηγάνει Βλάβας πρὸς Ἄτας ϑηγάναις μάχαιραν ΝΥ ΠἸΔΠΙΟΥ ΙΖ. 1640. 

ἐσιδεῖν ῬδαΥ. 1548. τάδ᾽ ΒΙοιηΐ. (1548 -- 6 ροβί 1549 οοἸ]οοδΐ 

Ἠδγίθηρ, Θχρυηρὶὶ Καγβίθῃ). 1546. μυσαρῶν γε] μιαρῶν ΜΆΘΗΙΥ. 

μεγάλων ἀδέκων Οἀβαυῦ., μεγάλως ἀδίκων Ῥᾷᾶαψν. 1547. ἐπιτύμβιον 

αἶνον Φ οβδβῖι5, ἐπιτύμβιος αἴλιν᾽. μοβίοα ἐπετύμβεος αἶνον Υ οἷ], ἐπι- 

τύμβιος οἶκτος ΚΘΟΚ. 1548. δάκρυσιν Ῥογβοῃ. σὺν δάκρυσιν (οἷ- 

κτονὺ ἐάπτων ΤὨΐοτβοι, σὸν δάχρυσιν ἰαλέμῳ τ᾽ (γ6] ἐάλεμον) ΒΑΡ Γ- 

σο., δαχρύοισιν ΟὈΘΓΟΙΟΚ. ἰακγῶν Ἠαγίαῃρ, ξζων Βδπομποηβίθίη. 

ξύν τ᾿ ἰαπτὰ δάχρυσιν Ἰληάδα. 1549. ἀλαϑείᾳ Ὀϊπά., ἐτήτυμ᾽ ἐκ 

ὙΥΘυταθιοῖ. φρενὸς Φ οπδῖι5, φρένας ΘΡΔΙΠΘΙπι. 1560. μέλημα 

μέλειν Αὐγαίαϑ. 1562. χάππεσε κάτϑανε ἀοϊοῖ Ῥογβοῃ. κάπεσε 

κἄϑανε ΥΪΘΒΘΙΟΡ. χάππεσεν, ἡμεῖς καὶ ῬαΙΘΥ. 1669. ἐξοίκων 

Αὐταῖία8. 1656. ὀξυγύων Μεΐποᾷκθϑ. 1657. πόρϑμευμα νεκρῶν 

Ηδτπ., πόρϑμευμα ῥοῶν Ἠατίαηρ, πόρϑμευμ᾽ ἀχέων Μείποᾷθ. 

1560. δύσμαχα δ᾽ ἐστέ: χρῆμα Ἠαγίαηρ, ἴοτί. δυσπάλαμ᾽ ἐστὶ κρῖναι. 

166]. (φϑεέρει φϑείροντ᾽ Ὑοβδίυ5), φϑερεῖ φϑαρέντα Ῥδανῦ, φέρε: 

φέρον σ᾽ Βοίϊο, φένει φένοντ᾽ ΗΠ, ΑΒγΘηΒ, φέρει φορὰν δ᾽ ΜΆΘΗΙΣ, 

ϑείνει ϑενόντ᾽ Τοαΐί. 1562. μέλλει: δὲ μέλλοντος αἰϊααϊθα5. Ρ]ὰ- 
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οαΐθ56 πιριηοταῦ ϑίδη!ου, μνήμη δὲ μέμνοντος Θίδηϊου. μένει Ηρΐπι- 

806 (ἢ. 1564. γάνον γ᾽ δηομγπιβ (Η.). ϑυραῖον ϑομηθί ΘΝ], 

ῥάχιστον Δ ΘΒΘΙΟΥ, ἐχβάλλοι ἍΥ ΕΙΪ. 1565. προσάφψαν Ῥϑίδῃ!ΘΥ, 

γένους προσάφει ΘομποίΖ, πρὸς αὐτοῖς ΒυΐοΥ, πρὸς ἅφη οἰΐπι, Ροϑβῖθδ 

προσόψει Ἤρττη., γένους πρὸς ἅφη 1, ΑΒ γοης, γένους πρὸς ἄτᾳ 

ΙΚαυβίθῃ. 156654. ἐνέβη . . χρησμός Οδβδαθοπυβ. ἐς τόδε συν- 

ἔβη .. χρησμός ΜΆΘΗΙ. 1569. ϑέσϑαι Ἀαγδίθη. 1509 5α. 

ὕρκους ϑεῖναι .. δασπλῆτά περ ΑΝ ἸΘΒΘΙΘΥ. 1570. δύσληπτα ϑρδῃ- 

μοῖπι. τὸ δὲ Αὐταΐα8. ἔοε γ᾽ Ἠθδίμ, ἴτων ὟΕΙΙ. 1570 544. ὁ 

δὲ λοιπὸν ἰὼν - . τρέφει Ἠατνίαμρ, ὁ δὲ λ. ἰὼν . . τρέβοι ΒΔαΟΙΘηΒ[6 1}. 

1571. ἄλλῃ Ὑ Ο55188. 1579. τρέβοι Ῥοδύβοῃ (δῖ 510 Ἰθσθη 1} 

ἐὼν « Βα1161). 1573. κτεάνων γε Οαβδιῦ., κτεάνων τε ΚαΥΒίθῃ. 

1574. πᾶν ἀρκεῖ μοι Ἐγίαγαί, πᾶσ᾽ ἀπόχρη μοῖρ᾽ ΜΝ ΘΒΘΙΘΥ. μοέ Υὶ 

Θίδηϊου, τάσδ᾽ Ηργπι., μόνον ΑΝ ΘΙΠ]Δ ΟῚ, τῶνδ᾽ Οα Παυρί. 1578. 

κἀλληλοφόνους ΟδηΐΘΓ, ᾿παλληλοφόνους Καγθίθη. 1579. λάχη 

Κροκ. 1584. τοκέα (γ6] γονέα) θυέστην δυΐῖ πατέρα θυέστην 

ἀμὸν 1,6 ΘΗ. 158454ᾳ. γοῦῦα τὸν ἐμὸν . . ἀδελφόν οχρυηρὶί 

ΗΟ. 1588. αὑτοῦ γ᾽ ΔΝ Θ]ΠΔΌΘΓ. Απΐο 1587 νϑύϑιιμι Θχο 1580 

Ρυϊαῦ ὙΥ ΕἸ]. 1587. ἑστίαν Δυγαῖΐαϑ. 1588. ἤρετ᾽ Αυταΐαβ. 

1590. αὑτοῦ ἐ νια ΕἸπι5]ογ. Ἄργους Μααν η, γαίας ϑομηθί ΘΝ ]η, 

διδοὺς Μ͵οΙΙ. αὐτοξένεα δὲ ΒοίΠ, ἀστοξένια δὲ δτπι., ἀντιξένια δὲ 

Καγθίοῃ. [159054. αὐτοῦ οἱ Ἀτρεὺς .. φέλως ἀοϊοῦ δοϊμποῦζ, ἰῃΐθ- 

σΥαΠι Υ. 1691 ἀπ015 ἱΠοΙ 51} ΕΏΡΘΥ. 1591]. προϑύων μῆλα δαφι- 

λῶς πατρὶ ΜάΘμγ. ἢ σοφῶς Ῥᾳαν, (ον. Ἐὰν. Μ6ᾶ. 485), ἢ φίλοις 

Κοοκ. προϑύμως δῆϑεν ὡς φίλος δυο Θηβίθ]η. Ῥοβί 159] 8}1- 

ψαοῦ γϑυϑιι5 Θχοὶ 4888 ρυϊαθαΐ ΟἸἰπὶ ἨΘΙΗ: 1699. χρεουργόν τ᾽ 

Μδον. εὐϑοίνως Μ΄ῬϑοΙπιαϊ. 1598... 90. χρεῶν μάσημα, ἀ6- 

1Ιο[ἷ5. γ. 169454., Μοῦ. Απΐθ 1694 Ιαοαπδπι βἰδίαϊν ΒΒ ΘΠ 61α. 

Αηΐθ 1695 Ιδουπᾶπὶ οἸἑπι βίαϊαθαῦ ἩΘΙΤΙ. 1595. ἔκρυπτ᾽ ἄνω- 

ϑεν ἄνϑρακας καϑειμένος ΤΥ, ἔχρυπτ᾽ ἄνω ϑεὶς ἀνδρακὰς 

χκαϑημένοις Οδβδ08.; ἔϑρυπτ᾽ ᾿ἄνω ϑεὶς ἄνϑρακας καϑημμένους 

ΑΡτθβοι. εὔϑρυπτ᾽ οἸΐμηΒ ΗΘΙΙΔΠΗ. ἄνευϑεν ΒΙοπιί., ἄπωϑεν ΕΓ. 

ἔχρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἁδρὰ χρέα καὶ ϑέρμ᾽ ἐνεὶς ῬΑΥ!685. ἄνϑρακος 8μο- 

ἡγηι5. ἄνϑρακας καϑειμένος ΝΔΟΡΘΙΒΌΔΟΙ. καϑημένων ΑἸΛιά ΜΡ, 

καϑημένῳ Κοοκ. Υ̓ΘΥΒΌΠΙ βρατίαπι παροὺ Ἠθγ ΘΓ θη. 1598 54. 

ἀνδρακάσιν ὠπτημέναις. τἄσημα ῬΆἢΙΘ. 1595 54ᾳ4ᾳ. ἔχρυπτεν, 

(ἦν ϑεὸς δ᾽, ὃς δράκοι, καϑήμενος, τἄσημα) δαιτῶν δ᾽, ἥντιν᾽ ἀγνοέᾳ 

λαβὼν ἔσϑει, βοράν γ᾽ ἄσωτος ὃ σπείρας γέμει (γε] βορᾶς γ᾽, ἄσωτος 
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ὥς. ἐρᾷ γέμειν) ΒυΓΡΒ68. 1696. δ᾽ αὐτὸς Αὐταίι5. δ᾽ αὐτῶν 

αὐτὸς Ῥαυν, δ᾽ αὐτῶν οὗτος Ἡρδίῃ, δ᾽ αὐτῶν μηρί Ἠαγίαπρ. ΥοΥ- 

5πὶ ἀοοἰἀογαθδὶ οἰΐπι, πἰδὶ πατὴρ ΡτῸ λαβών Ἰοσοπάσμῃ οββοί, βομαθίζ. 

1597. ὡζυρὸς (οἸπι ὃ σπεέρας) γένει Βοί!θ, ὑστέρῳ γένει Καγϑβίθῃ. 

Ῥοβὶ 1698 ἰηβουϊὶ 169454ᾳ. τὰ. . χτένας χρυφϑέντ᾽ (γ6] ἄχρυπτ᾽ 

ἄνωθεν (γ6] κορυφάς τ᾽ ἄνωθεν) ἀνδρακὰς (γ6] ἀνδρεὰς γ6] ἀνδρο- 

βρὼς) καϑήμενος ΜϑοΒΙΪαΙ. 1699. οἴμωξεν Οδηίον. ὑποσφαγῆς 
ἐρῶν Οδπίον. σφαγῆς (ἰ. 6. σφαγαῖς) ΑὈΓΘΒΟΙ. σφαγὰς ΗΥ͂ΟΒ5. 
ἀπὸ σφαγῆς χρεῶν Μοίποκο, ἀπ᾿ αὖ φάγημ᾽ ἐρῶν ΜΆΘΗΙγν. ἔραν 
Ῥαυν, (ἔρῳ ΒοίΠο). 

100054ᾳ. ἐπεύχεται λάκτισμα δείπνου, τήνδε προστιϑεὶς ἀράν 
ΜδθΗΪν. 1001. αἴχεσμα .. διδοὺς ἀρᾷ Ἠατίπηρ, ἄχουσμα .. 

τιϑεὶς ἀράν ϑομορηᾶηῃ. ξυνδέκῳ ᾿ντιϑεὶς Φ8000. ἀράν ΑὌΓΘΒΟΠ, 

πανδέκῳ ᾿ντιϑεὶς ἀρᾷ Μοίποκο, ξυνδέκους .. ἀράς ΕΏΡΘΥ. 16015ᾳ. 

δείπνου δ᾽ ἐνδίκως... ἀρᾷ | ἀρᾶτ᾽ ὀλέσϑαι ϑομποίάονη. ἨΪ5 ῥγὸ- 
8.15 οἱοὶξ ν᾿. 1600 ΦΟΝΒοΒμ. 1002 ἀοϊ]οῖ ϑοῃποίζ. ὅπως 
ὀλέσϑη ϑίδηϊον, ὠμῶς ὀλέσϑαι Ἀδαοποπβίθίῃ. ὀλέσϑῃ ΦΔ00}, ὀλέσϑοι 
Μυρν.. ὀλέσϑω Ἠρδίῃ. 1008. τῶνδέ τοι ΗδθΙΠ. 1605. ἐπὶ 
δύ᾽ ἀϑλέοιν (οἸίπιὶ ἔλιπε κἀϑλίῳ) ἘπιροῦῖαβΒ. ἐπέδεχ᾽ (οἸ]ΐπιὶ ὄντα μ᾽ 
ἐπὶ δυοῖν τοῖνδ᾽ ἀϑλέοιν) Ήφρτητη., ἔτε δ᾽ ἕν᾽ ἘΠΡΟΥ, ἐπέτεκ᾽ ὙΥ̓ΘΒΘΙΘΥ, 
με τέκνον γ68] μ᾽ υἱὸν γ6] παῖδά μ' Ἡογογάρθη. ἐπὶ δύ᾽ ἀϑλίοιν ἨΙ, 
Αἤγθηβ, ἐπὶ δεχκαϑλίέῳ ἃ ΟὟΝ Βομηοίάου, ἐπὶ δυοῖν ἄλλοιν Ἠδγίυηρ, 

ἔτε τρισαϑλέῳ Μοΐποκο, ἔτει δυσαϑλέῳ (δισαϑλέῳ ὙΝ 611) ΒΟ ΠΟΘΙ Δηη. 
γὰρ οὖν με παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἀϑλίῳ θανίο5, γὰρ ὄντα μ᾽ ἀϑλίῳ παέδων 

πατρὶ ΚΘηΠΘαΥ. 1008. χάἀχ οἱϊπὶ Εηρου. ἀραῖος Ἠογννογάθῃ. 
1009. εὐβουλίας ἸΚαγδίθῃ. 1610. χαλὸν δοχεῖ (ὁ α Ηδυρί. 

101054ᾳ. δυΐ ἐμὲ δυΐ ἐδόντε τοααϊγιὶ ῬδΔΕΥ,. 1611. ἄρκυσιν Μ 
ΒΟΒΙ]αΙ. 1612 -- 48. οΠοτγίοα ἀποὶθι8 ΘΙ ΠΟΥ ΟΥ τ θα 
ΘΙ. 1612. Αἴγισϑ᾽, ὑβρίζεις" ἐν κακοῖσι δ᾽ οὐ σέβω {σεμ- 
νόστομόν τε καὶ ϑρασὺν κόμπον λόγων» Κρ6οΚ. ἐν ϑανοῦσιν ΑΌΥΘΒΘΙ, 

ἐν χαμοῦσιν ῬΌΓΒΟΗ. 1613. εἰ δ᾽ ἘτδηΖ (τόνδ᾽ εἰ φὴς τηδ]]οὲ 
Ἠρυτη.), σύ γ᾽ ΝΑΟΡΘΙΒΌΔΟΝ. Τηΐοῦ σὺ δ᾽ οἱ ἀνδρα Ἰαοιηδηι (εἰ δό- 
λοισιν ἐνταϑεὶς ἀτηρίοις τὸν) 5ἰαίαϊ!ς ΤῊ ΘΓΒΟἢ. τόνδ᾽ οὐ φὴς ἔσω 

61}. φὴς μὲν οὐ 7 ΟΞοΒη τ, φὴς ἀπὼν Καγβίθῃ. 1614. μένεις 
δ᾿ Τ, ΒΟ. ἐπαχτὸν ΟΑβαιθοηαβ, ἔποιχον Βοίπθ. ἑχὼν δ᾽ ἐπαχτὸν 
ΜυϑρΥ. Ῥοβὲ 1614 (οἸΐτη ρμοβύ 1612) ϑχοὶ ἶβ8θ υϑύβιηι (τοιγὰρ 

στυγηϑεὶς -- στυγητὸν τᾶν] 1, ΚΆΥΒΟΙ -- δυσϑέοις τολμήμασωυ), 

ααΐὰ δῆς Ππροίϊοα ταϊϊομθ σοι ροβιίαπι 511 ΠΟΟ ΘΟ] οααΐαμη, Ραϊαὺ ΘΓ. 
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1617.-- 94 ΟἸγἰδομηοβίγϑ ὑπ] θιιθτθ γυϑ]ῦ ΒΙΟπηΐ. 1690. τὸ τηλι- 

κούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον ΗδΓΔπῃ. σωφρόνως ΕἼ γ, σωφρόνων 

ὙΥΊΘβ6 Ιου. εἰρημένος ϑίδηϊ!ον, εἰρημένῳ ΒΆΙΟΓ, κεχρημένον Ἐ]ΠΙΒΙΘΥ, 

ἡρημένον Ἠδνίθῃρ, εἰ μὴ μέρος Μδογ. ὙοΥβαπι ἀο]οθὶ ΑἸΛιανίρ. 

1621. δεσμοὶ Καγβίθῃ. γὰρ σχοτεινὸς αἵ τε Ἠαγίυηρ. 1025. 

»Ξουδομάσπι οϑϑοῦ (βοϊ θοῦ δἱ ἀθρίβί 8 ΔΡΡΘΙγθῦαυ) Ομ ΟΠ 

γυνὴ σύ« Ἠρττη.; τί δαὶ σὺ ὙΥΊΟΒ6ΙοΥ, σὺ δή, σὺ ϑομηθΙ: ἀΘ 1, γύννις 

σὺ Μοίΐποκο. τοῦ γ᾽ ἥκοντος Αὐυγαΐαβ, τοῦδ᾽ ἥκοντος βίδηϊου, (τῷδ᾽ 

ἥκοντος ΤΥΓΝΏΪ), γνοῦσ᾽ ἥκοντας Ἠθαβάθ. Ῥοβίὶ 1695 Ιδου- 

ηδηὶ ΟἸΐπι βίαϊποαῦ ῬΔΙΘΥ. 1695---89. ἀο]οὺ ΚΘηηθαν. 1626. 

αἰσχύνας ΒΟΥ. αἰσχύνουσ᾽ ὁμοῦ Αυγαΐᾳδ. ἤσχυνάς ϑ᾽ ἅμα Ἠεϊμ- 

506 1}. 1626 54. (αἰσχύνου γ᾽ . . τόνδε βουλεύσας Ὁ ΟὟ Βοβμποὶ- 

(67). 1627. φωτὶ στρατηγῷ Καγβίοῃ. τῷδ᾽ ΒΙοιηῆΕΙα. 1628. 

ναέ Φ4 000. 1631. σὺ δ᾽ ἐξορίνεις Μοϊάπον. ἠπίους ῬδαΝ, νη- 

πίους Βοίμο., ὑπτώις ΗΙ, ΑΒ γθηβ, ἡνίας ΜΑΡΙΩ, ἢ ποίοις Δ ἸΘΒΘΙΘΓ. 

1033. πῶς δὴ Ἠαγίυηρ. 1633. 85 οἱ 1648 48 ρμεγηπηυίαϊ (1648 

..48. 1686--42. 1688 -- ὅ) ΕπροΥ. 1694. ὃς οὐδ᾽ Ἠδτγίπηρ ὕστις γ᾽ 

Καγοίοῃ. 1688. αὐτοστόλως Καγβίθῃη. 1696. σοφῆς (γΘΥΒΠη ΟΠΟΙῸ 

Ομ πα8η5) Αὐγαίπβ, σαφές Ἠοδί, σοφῶς ΒοΙΒΒοηδάθ. 1697. ἦν Δυ- 

ταίαβ, ἦ Βομαοίχ, ὧν Βοίπο, ὡς Καγϑίθῃ. Ῥοβί 1637 οχοί 558. Ὑ6Γ- 

βιπι (ὥστ᾽ ηὐλαβεῖτ᾽ ἄν. νῦν δ᾽ ἐγὼ κρατῶν δόμων) γναϊαῦ ἩΘΙΠῚ.; 

καὶ νῦν κρατύνων σκῆπτρα καὶ ϑρόνους πατρὸς βαρεῖ ΤῊ ΪΥ ΞΟ. 

1638. χρατῶν δὲ ΕἾ]. ἐκ τῶνδε δ᾽ ἐγχειρημάτων οἸϊπι Ηθητη. 

1639. ἄρχειν τὸ λοιπόν ϑΟΔΙΠΘΘΓ. πειϑήμονα 6] ρΡοίίπι5 πειϑήνεον 

ΘΒ πο ονίη, πεισάνορα ΒΙαγᾶο5. 1640. βαρείᾳ ζημίᾳ σειρασφόρον 

ΘΟμαοίΖ, βαρείᾳ πημονῇ, σειραφόρον Ἠδγΐαῃρ. ὥστε μὴ οβδίαδ, 

οὔτι μοι Ῥαῦν, ἡνέαις Μαᾶνὶρ, οὔτε δ᾽ ἢ Ηεἰπιβοθίμ. 1641. ἀλλ᾽ 

ὃ δυσφιλὴς σκότῳ Αὐταία5, ἀλλὰ δυσφιλεῖ σκότῳ Μαυίίπ. δυσφιλὴς 

χόπῳ Ὕ͵ΊοΒ6Ιου. 1642. μαλϑακόν σ᾽ Αὐγαΐαβ. σῴε πέφεται Καγδίθῃ. 

1643. τί δή; τὸν ΒομαοίΖ, ἦ δὴ τὸν γ6] ἦ μὴν τὸν βομπθιἀθυηῃ.. εἰ δὴ, 

ὁΒοΥὶ ογδίίοποιι νυ. 1648 -- 8 ροβὺ 1681 ἱπίβθυ ροπθῃβ οὗ 1046 ἐχτειν΄. 

Ὀρέστης ἄρα, 1688 4]. ἐγὼ δὲ τοῦδ᾽ ἐχ 5ογθοη5, Οἰἰπὶ ΜΘΙΠΘΚΘ. 

1648 -- 49 ἀΔοἸοἱ ΗΟ, 1644. ἀλλά σφ᾽ ἣ ΟΔηΪΕΓ, ἀλλὰ σὴ Αὐγαΐαβ, 

ἀλλὰ νῦν Ῥαυν, ἀλλὰ σοὶ ῬΟΌΓΘΘ. ἀλλ᾽ ἡ σύγγαμος (γ6ὶ σύζυγος) 

ΟΠ ποιοίη, ἀλλ᾽ εὐνὶς πόσιν ἸΧΆΥΒΘΥ, ἀλλ᾽ ἡ συντριβὴς ΘοΚ. ἧνά- 

ριξας (γ6] ἠνάρεξεν) ΜοΐπΟΚΘ. 1045 ἀεοϊοὶ ΑἸΛιάνβ.. 1646. 

Ὀρέστης δ᾽ Καγείοῃ. ἀλλά που Ἠτίαπῃβ. 1649. δοκεῖ Αυγαῖαβ, 

δοκεῖς τόδ᾽, ἔρδειν Καγϑοίθῃ. ἀλλ᾽ ἔμ᾽ εἰ δοκῶ τάδ᾽ ἔρδειν κοῦ 
ν᾿ 
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λέγειν Ἑπρον, ἀλλ᾽ ἔμ᾽ εἰ δοκῶ τάδ᾽ ἔοδειν, ὡς λέγω Ἀδαομοηβίρϊη, 

δοκεῖ. σὺ δ᾽ ἔρδειν... δίχ᾽ ὄν ΑΙ]. [ΙπΐρνΡ ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοκεῖς οἱ 
Ὰ 

τάδ᾽... τάχα Ἰαοαμδπ ἰδίας Ὁ ΗΘηβθ. 1649 --- 51 Αρορ]5ίΠ 0, 

1652 οἰοτο, 1668 Δορσίβίμο {θα αΐ ϑίδη θυ. Ῥοβί 1649 νοι- 

51Π| ΘΟΥΥΡμδοὶ χορ ἴβ8βθ. οαπὰ ΒοΙββοπϑαϊο ρμαΐαί Ἠθγη., Χύ. γνώ- 

σομα: γὰρ ἄνδρα δειλὸν μηδὲν ἐν μάχῃ σϑένειν Βαρρ]εΐ ΠΟ ΒΟΒ, 

ὡς διχοστατεῖ" ξιφουλκός σ᾽ ἐκβαλῶ χομπασμάτων οἵ ἴγ68 8|108 

γοῦϑιι δας Κοοῖ. Τίθηὶ Αϑοιβίμϊ γὙΘΓΒῈ ΠῚ ΘΧΟΙ 8886 ρΡυΐαΐ, 1650 56. 

Θμοτο τράάθης, Βὶ Αὐποϊάΐ (ἀλλ᾽ ἐπεὶ κομπεῖς, τό τ᾿ ἔρδειν .. τάχα, 

Ι] χερσὶ ταῖς ἐμαῖς δαμασϑείς, ὡς τὸ πᾶν διχοστατεῖ ΘΟμ]οΙΌ [.6}}18). 

Το. γϑύββ 1660 οἱ 1651 πὖ οἰογο ἀαΐοβ Αθριβί!! Ὑθυβιι πὶ 1 ΘΙ 1556 

Ομ Ραΐαθαΐ ἨρΘΙΉ]. 1660. 165], 1658 {Ἰθτ5 ἀποῖθιι5 ΟΥΙ ΠῚ 

μον {ὐἰθαϊῦ οὐαὶ Οἀθηθ} ]ο ΒΔ ΘΥΘΘΓ. 1062. πρόχωπός γ᾽ 

ΒΙοηγΐ. 1058. χτανεῖν ΕἸΠΙ5]ογ. τὴν δέκην ἐρρώμεϑα οἸΐπη Βοίῃθ. 

δ᾽ ἀο]οῖ οἰϊαιη Βαιηθοῦρου. ἐρώμεϑα ϑομαοίχ, περρώμεϑα ΟΟ Ηαυρὶ 

(τῆς τύχης πειρώμεϑα Ἠαιίαηρ), ἀρούμεϑα ἸΚαγδβίθῃ, καρπούμεϑα 

Κροκ. Ροβὶ 1058 νούβϑυιη Αθρίβιμὶ (τὴν τύχην σέβου, μόρον δὲ 

χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου) ἄθο5885886. ρΡαΐαΐ ΤΟ ΒΟ. 1054. καινὰ 

δράσωμεν ἸΚαγβίθῃ. 1065. αὐτὰ καὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι σπέρματ᾽ 

ἀστηνὸν ϑέρος Κοοκ. ἐξαμῆσαι φόνια ΜΆ6.γ. (δυστήνων ἔνως 

Αὐταΐιβ, δύστην᾽ ὄντ᾽ ἔρως ῬαδιΝ). 1060. πημονῆς ἅλις δ᾽, 

γοῦϑα δηΐθ 1666 ροβίίο, θυ. πλησμονὴ δ᾽ ἄτης ὑπάρχει ϑο!ηθὶ- 

ἀονίη, πημονῆς δ᾽ ἄδην ὃ. ΟΗφ86. μηκέϑ᾽ Αὐταίυ, μηδέν᾽ ΒΘ ΔΙΗΠΘΙΠΙ, 

μηδ᾽ ἔϑ᾽ ΒΙομΐ, μηδὲν ἡματωμένοις οἸΐπη ἨΘΓΠΙ. 1057. στεί- 

χεϑ᾽ οἵδε δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς δόμους πεπρωμένους (ἀθ]οἴο τοὐσδεὶ) 

Αὐγαίιβ, στεέχεϑ᾽ οἱ γέροντες εἴσω πρὸς δ. π. ϑοΑ! ρον, στεέχετ᾽ 

ἐνθένδ᾽, ὦ γέροντες, πρὸς δόμους, τετρωμένους Ἠθαΐ!, στεέχετ᾽ 

ἔνδον κτξ. ΥακΚοῆοϊά, (ἀλλὰ στείχεϑ᾽, οἱ γέροντες κτέξ. ϑομαθί), 

στεέγεϑ᾽ οἱ γέροντες ἤδη χτέ. Ῥογβοῃ, στείχετ᾽ ἤδη δ᾽ οἱ γέροντες 

κτέξ. ΒΙοπιῖ,, στεέχεϑ᾽, οἱ γέροντες οἵδε κτέ. Ἡ ο55, στεέχετ᾽, εὔδιοι 

(οἸϊπι εὐθέως) γέροντες, πρὸς δόμους, πεπρωμένας Βοί!ε, στεέχετ᾽ 

εὔκηλοι γέροντες κτέξ. Μααν, στείχετ᾽, αἰδοῖοι γέροντες, πρὸς δό- 

μους" πεπρωμένως Ἡ], ΑἸΙγοη5, τούσδε στείχεϑ᾽ οἱ γέροντες πρὸς 
ὃ. π. Ηοιι546. πρὸς δόμους γε πρευμενεῖς Τληάδι, πρὸς δόμους τετραμ- 

μένοι ΝΥ Θ δυο, πρὸς νομοὺς πεπρωμένους ΟΔΙΏΡΌὈ68]]. 165754. 
ἀν μα δ να Ὺ ξ΄ “ας ἊΝ ΄ "ἢ “Ὡὼ. δω Δ - Ἁ »"Ὁ νὼ, τ 

στεέχεϑ᾽ ὑμεῖς δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς ὃ. π., πρὶν παϑεῖν ἢ ᾽ρξα: 
, ι κ᾿ σι αν νι ἃ ϑγν “ 

καινόν, Ῥοδβίθᾷ στειχεὺῦ ὑμεῖς οἱ γέροντες πρὸς δόμους" πεπρωμένους 
- Ἅ»ὕ; . ᾿ »“ ( “Ρ ΖΦ ὧ' -- ν , Ξ - ὩἜ ν ᾿ “ὦν ; 

πρὶν παϑεῖν ἔρξαντ᾽ ἄκαιρον γρὴν χτέξ., γΡοβίγοπ)0 πρὲν παϑεῖν, ἄρ- 
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ἔαντα γειρῶν ἘΠ ΗΡΟΥΪαΒ. πεπρωμένον πρὶν παϑεῖν. εἴξαντε καιρῷ 

χρῆν ΟΥ̓ΕΙ͂Ι. πεπαυμένοι πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες Καγβίθηῃ, πεπρωμένοις, 

πρὶν παϑεῖν, εἴξαντες Μαανὶρ. 1658. ἔρξαντι Φδ00Ὁ, ἄρξαντα 

Ῥᾷιν. ἔρξαντα" χραΐνειν χρῆν Αὐγδδι8, ἔρξαντ᾽ γε] ἔρξαι τ᾽ ἄχαι- 

ρον" χρῆν Μυθρτ.; στέρξαντας αἰνεῖν γρῆν ἨΗθδί, ἐαντε, καιρῷ 

χρῆν Τιερταπά, ἔρξαντας" αἴρειν χρῆν ΒΙοπιΐ., ἔρξαντες" αἰνεῖν χρῆν 

ΤΌ οκ, ἔρξαντ᾽ ἄκαιρα" χρῆν οἸΐπι, Ροξίθᾶ ἔρξαντες᾽" ἀρκεῖν χρῆν 

Ηδρτηι.; στέρξαι δὲ καιρὸν χρῆν ΒΆΘΙΙ56, ἔρξαντ᾽ ἄκαιρον" χρῆν Βοί]6, 

ἔρξαντας αἰνά" χρῆν οΠΠπὶ Θομποίἀονίη, ἔρξαντες οἰκτρά" χρῆν Μαγ- 

εἶπ, ἔρξαντα' καιροῦν χρῆν ΗΙ, Αἤγθηβ, ἔρξαντα χαϊρὸν κρέναϑ 

Τἀπᾶσι, ἄρξαντα καίνειν κτξ. ΔΠΟΠΥΠΊΙΒ (Ε.), ἔρξαντε. χαέρειν χρῆν 

Θομποταί, ἔρξαντ᾽ ἄκαιρα" χρεὼν ΑἸλιαπῖν, ἄρξαι τ᾽ ἀκαίρων᾽ χρῆν 

Ῥανΐθβ, ἔρξαντα καινόν: χρῆν Ἠθαβάθ. πρὶν παϑεῖν ἔρξαι τ᾽ ἄκαιρα 

Υ εἸ]. 1669. εὖ δὲ 9Δ.ο0. εἰ δέ τῳ μόχϑων δέοιτο (γε] με- 

λοιτοὴ κτὲ. Αυταία5, εἰ δέ τις μόχϑων δέοιτο (πένοιτο ΟΟπΙΠΡΙΟΠ), 

τοῦδ᾽ ἅλις γ᾽ ἔχοιμεν ἄν ϑομαοίς, εἰ χρεὼ μόχϑων γένοιτο χτέ. 

ΗοΞβ, μηδέ τοι μόχϑων γένοιτο" τοῦδ᾽ ἅλις γ᾽ ἔχοιμεν ἄν ΟΥΕΙΙ, 

εὖ δέ τοι μόχϑων γένοιτο" τῶν δ᾽ ἅλις γ᾽ ἐχοίμεϑ᾽ ἄν ΒοΙδο, εἰ δέ 

τοι μόχϑων γ᾽ ὄνϑδιτο κτέ. (ΟἸΪπὶ Υ̓ ὄνοισϑε προ ἅλις γ᾽ ἔχοιμεν 

ἄν) Ἐπιροτίαβ, εἰ δ᾽ ἔτ᾽ οὐ μόχϑων γένοιτο τωνὸ ἅλις Ηδτη.. εἰ 

τέλος μόχϑων κτξ. ΒΎΔΠΟΚΘΙ, εἰ δέ τις μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἄχη 

Καγβίθη, εἰ δέ σοι κτξ. δποηγτηιβ (Η.). γένοιτο τῶνδ᾽ ἄχος )ο- 

πδϊάβομ, γένοιτο διάλυσις ΘΟΚ. 1659 54. γενοέμεϑ᾽ ἂν [ δαέμονος 

ες πεπληγμένοι ἘΠΠΡΘΓ. 1660. γολῇ΄ οχ ἢ ἴα]5ο τοίου δία οἱ γὰ]- 

σαθαίυγ. δυστυχεῖς αγδίθῃ. διπτυχῶς Κοοκ. Ὑογβαπὶ δηΐθ 1669 

οΟ]]οοαΐ ἃποηγτῆῖιβ (Η.). 1662. τούσδε μὴ Αὐταΐι5. ἀναπτύσαι 

οἸἰπὶ Εηρον, ἀκανϑέσαι ἸΚΘΟΚ. 1664. γνώμης ϑ᾽ ϑίδῃϊονγ. ἁμαρτῇ 

τὸν χρατοῦντα (λοιδορεῖν) ϑΟΔΙΡΟΓ, ἁπάντη τὸν χρατοῦντ᾽ (ἀεὶ 

σέβεινν οἰΐπι ΥΥ εἰ]. τὸν χρατοῦντα (λοιδορεῖς) γοβδία8, τὸν χρα- 

τοῦντα {δύσφορον Ῥϑίδηϊο γ, τὸν κρατοῦντά (ϑ᾽ ὑβρέσαν ΒΙοπι, 

τὸν χρατοῦντ᾽ ζαῖσχος μέγαν, γοῦϑα γοβὺ 105 Ροβίίο, Ηρττα., τὸν 

κρατοῦντα {σωφρόνως ΑΟὟ ΦοΠποίάον, τὸν χρατοῦντα {δ᾽ δβρέσαι 

ταῦτα πῶς ἀνέκτ᾽ ἂν εἴη καὶ πρὸς ἀνδρῶν δημοτῶν» ΤΠΐοΥΒ0}, τὸν 

χρατοῦντ᾽ (ὀνειδίσας Τἀπᾶδα, τὸν χρατοῦντ᾽ ζαῖσχος φέρε; ΥΘΥΒΌΠΊ 

ΟἸγιδοιηθδίγδθ ἰγἱθαθη5, ΕὙΔΏΖ, τὸν κρατοῦντ᾽ (ἀνάξιον) δυο θηβίοῖῃ, 

τὸν χρατοῦντ᾽ ζοὺ χρὴ φέρειν) Ἰζαγβίθῃ, τὸν χρατοῦντα {πῶς πρέπει Σ 

Κοοκ, τὸν χρατοῦνϑ᾽ (οἷόν τε πῶς") Ηδυβάο, τὸν χρατοῦντ᾽ (αἰδου- 

μένης ὙὟ εἰ]. ῬΙυγ65 ὙΘΥΒῈΒ οχοί 556 νἱἀθπίαν Ὑ δ]. Ὑ ΘΥΒΌΠΙ 
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1664 ροϑβί 1666 ἰγαπβίοντί Ηδγίαηρσ, Ροϑὲ 1661 ΟἹ οτί. Ῥοβϑί 1668 
Ἰπβο τ] 1670, 1669 4 ΖΔ ΠΗ. 1668. φεύγοντος ἀνδρὸς Αὐυγαΐαϑβ, 
φλύοντας ἀνδρας δηοηγπβ (ἢ... 1669. γρόα σὺ πίανον ἘΉΘΟΥ, 
τέως σὺ πιαένου ΚΘΟΚ. 1672. (με προτιμήσῃς Ηρδί}). ὅλαγμα᾽" 

πάντ᾽ ἐγὼ Μυβρτ. 107253ᾳ. ὁλάγμαϑ᾽, ὡς ἐγὼ .. τῶνδε πη- 

μάτων ἄκος Βδιπομοηβίοίῃ, ὁλάγματ᾽" εὖ δ᾽ ἐγὼ. . δωμάτων ἡπιᾷ 

ΟῊΘΏΒ86. 1678. καὶ σὺ {πάντ᾽ εὖ ϑήσομεν Οδῃΐογ. ζξήσομεν 

Ἠθυβάο. πημάτων {τέλος αγϑίθῃ. Ῥοβὺ 1678 γϑύβιπὶ (πάνϑ᾽ 
ὅσοισι δεὲ κατ᾿ αὐτὰ σωφρόνων βουλευμάτων) ἰηΐθο 586. Ραΐδί 

ΤἬΪΘΥΒΟΙ. 

ἈΡΡΕΝΘΩΌΙΧ 

ΟΡ 

Βοραγαύϊπι οἀϊάθγαπῦ δ ὈΌ]δ τα σΒοῦν οΚ (1819), ΒΙο- 

[1614 (1824), ΚΊδυΒβθη (1886), ΕΒΔ ΘΥσο Γ᾽ (1840), 

Εγδης (1846), ΑἸοΠΘ. (1866), σοπίπρύοι (1851), 

Πανΐθϑ (1862), Ρ416Υ (1888). 

Ῥοβρὶ 8 βυρρὶοῦ τλήμων Ὀρέστης, κρυπτὸν εἰσβαλὼν πόδα οὗ 

δὴ βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς δόλοις λαϑραίοις οὑμὸς ὄλλυται πα- 

τήρ ρττη., ὃ τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ ᾿Δγαμέμνονος παῖς, 

σὺν ϑεῶν τύχῃ φόνον πατρὸς φονεῦσι χρύβδα ϑωρήσσων, ἐπεὶ καὺ- 

τὸς βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς δόλοις λαϑραίοις δυσχλεής τ᾽ ἀπώ- 

λετο Τμίουβοι, πρὸς τοὺς παλαιοὺς τούσδε Πελοπιδῶν δόμους ὙἮὟ.: 

ΔΙ υ. 8 οὗ γν. 4 οομοηπθδηΐ. 4. τάδε ἀοϊοτίοτοβ Πρτὶ, τοῦδε ΝΑΌΘΓ. 

454. κηρύσσων . . ἀκοῦσαι (τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει ῬΑΙΘΥ. Ῥοβί 

5 Ξυρρ!οὶ τ᾿ εἰ φέρω χόμης ἐμῆς ! πρῶτόν γε ΒοΙμ6, πρευμενῶς εὐ- 

χῶν ἐμῶν. 1 φέρω δὲ ΤῊ ΘΥΒΟΙ. 6. φέρω δὲ Ξυρρ!εῖ Ἐτίαγαί. 

θ54ᾳ. ροβῦ 9 οο]οοῦῦ Ηδυΐαῃρ. Ῥορὶ 7 βυρρ!οὶ τάφῳ πατρῴῳ 

τῷδ᾽ ἐπάλπνιστον γάνος ὙΠ ΐΘΓΒΟΙ.. 9. Ιδοαπὶβ μαΐϊὰ5. Ργο]ορὶ {]- 

μαὶϊξ ἀσκεύοις οχ ΗδθΒΥΟΙ. ἀσκεύοις" φιλοῖς. ἀπαρασκεύοις. Αἰσχύ- 

λος ᾿Αγαμέμνονε ΟΟοπΙηρίΟΗ. Ῥοβὶ 9 βυρρίοῖ φυγὰς τότ᾽ οἴκου 

τοῦδε καὶ πάτρας δέχα Φωκέων κατοικῶν πεδία καὶ τροφῆς λαχών. 

Ἀλλ᾽ ὦ πατρῴα γῇ ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι, δέξασϑε νῦν μ᾽ ἐλϑόντα σὺν 

πολλῷ χρόνῳ καὶ μή «μ᾽ ἄτιμον στήσατ᾽, ἀλλ᾽ ἐμῶν δόμων ἀρχήγε- 

τόν τε καὶ πατρὸς τιμάορον. Ἔα ὙίοΥΒΟΙ.. 10. γογϑαΐ ργδθ- 

ἢρὶς ἔα Ὠϊπά. 18. δόμοισι πτῶμα Τυτῃ., δόμοισι πρᾶγμα Ηοΐπ)- 
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βοϑίῃ. δόμοις τι προσχυρεῖ ποταίνιον Μϑομηνϊας. νυ ιν 56}0]. 

Αἰ ργὸ πῆμα νοοαθαϊαπι δαΐ Ἰθρῖ556, σνϑὶαΐ πτῶμα, δαΐ ΡΟΠΘΙ γο- 
γν 

Ιυἰσθοα Πιπάονῦῖ. Ι͂ἢ 90 Π0}10 προσεγγίζει τοῖς δόμοις δαϊοῖῦ ΠΕΎΟΥ. 

ἐπὶ τοῦ πῆμα νέον ῬΑΙΘΥ. 15. νερτέροις μεέλιγμ᾽ ἀσῶν ΜυθβρΥ., 

νερτέρων μειλίγμασιν Ἡγ7055, ἕοτί, νερτέροις δωρήματα. 17. ὁρᾶν 

ἀδελφὴν Τατη., βλέπειν ἀδελφὴν Ἠδγίαηρ. τήνδ᾽ ΒΙοιηΠο]ά. 29 

- 892. ἄπο 5ἰΓΟΡΒᾶσιπὶ ματα αυδίζαον. οὐ! 118 ΟΠΟΥΊ, ΘΠ] ΔΓ 

Βοπν μου 5, ϑροάσπι ἀπίγθυβο ομοσῸ ἐσθ: ΟἸτὶθι. Φ29254. δόμων 

ἰαλτὸς ἐξέβαν χοαῖς ΚΘΟΚ, ἰαλτὸς ἐξέβαν δόμων γοὰς 61}. 98. 

χοᾶν ΟΑϑδυθοπαβ. σὺν κτύπῳ Αὐπαϊάθβ. 94. παρηὶς φοινέοις ἀμυγ- 

μοῖς Βίδηϊου, παρῇσι φοένιος διωγμός Ἤρττ., παρηὶς αἱματοῦσσ᾽ 

ἀμυγμοῖς Ὀϊηά., παρῇσιε φοίνιος δ᾽ ἀμυγμός Ῥτΐοῃ, παρηὶς ἀγρέοις 

ἀμυγμοῖς ΚοοΚ. 926. ἀπαέωσιν δ᾽ ἰυγμοῖσι Ἠαγτίαπρ. (δ᾽ οἐὐμωγμοῖσι 

Ῥραᾶγβοῃ, δ᾽ αἰαγμοῖσε ΑὈΌΓΘΒΟΙΙ). 97. λινοφϑόροις ϑοιοίζ. Φ9. 

προστέρνου στολμοῦ Ἠδγίπῃρ, προστέρνων στολμῶν Ἠεοϊπιδοοῖῃ!. 90. 

δόμων φγτοὸ πέπλων Ἠδτίπηρ, κόλπων Υ οἷ!, οἴκων οοΚ. 92. φόβος 

γὰρ Ατπαϊᾶυβ. τορὸς γὰρ ὀρϑόϑριξ φόβος ρα. τορὸς δὲ φοῖτος 

Ηδυτηδπη, τορὸς γὰρ οἶστρος ϑοιιποίἀον]η, τορός γ᾽ ἄρα Φοῖβος Το! ΡΉ, 

τορὸς γὰρ οἵἷστρος Ἠοἰπιβοοῖ!. δόμων γὰρ θἱστρὸς ὀρϑόϑριξ ἸΚΘΟΚ. 

8392. 54. δοκῶν γὰρ. . τορός τ᾽ ὀνειρόμαντις ΜΕΙΖΘΘΓ. 992--ὅ64, τορὸς 

γὰρ ὀρϑόϑριξ δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου πνέων κότον, ἀωρόνυκ- 

τον φοῖτος ἀμβόαμα ΙεΙΙ. 989. δεῖμός τ’ ὀνειρόφαντος Ἠδγυίπῃρ, 

δεινῶν ὀνειρόμαντις Τοάΐί. 84. (ἔκλαγξ᾽) ἀωρόνυκτον ΚΘΟΚ. 

85. περιφόβως Ῥοτίι5, περίφοβον ϑίδΔη 6 Υ, περὶ φόνῳ ϑοϊιιοίζ, παρά- 

φορον Ἠοτπογᾶθη. ἔλακ᾽ ἔλακε φοβῶν ΟΉδρπΒθ. [ἢ 50 ΠΟ] ἐκ τῶν 

τῆς οἰκέας μυχῶν ῬαΙδοΥ, περισσῶς τὸ φόβῳ ΤΟΠΡΊΙ. 906. ἐν λή- 

μασιν Τοᾶϊ. 87. χριταέ τε Ῥοῖβοῃ. 98. ἔχανον ΚΕΟΚ. 99. 

ἴογί. ϑυμοῦσϑαι. 40. ἴῃ 50". ὑπερβαλλόντως {τῷ ϑυμῷ γε] 

τῇ ὀργῇ) Ῥαῖογυ. 41. τοῖς χρατοῦσι ΝΌΘΓ. 42. τοιῶνδε ϑομαθίζ. 

(ἐπὶ γάριν οἹίπι Ηογπι. τοιάνδε δὲ χάριν ἄχαριν Ἠδυίπηρ. χοᾶν 

δὲ χάριν ΜοΥοΙ, μάταν δὲ χάριν Τοάϊ. ἄχαριν ἀναπότροπον ὙΥ ΕἸ]. 

ἀποτροπὴν ῬΘΔΥΒΟΗ. 48. ἰὼ γαῖα γαῖα ΒΟΌ. 44. μ᾽ ἴαλε 

ΒΙοπηΐ. 48. πανοίζυς ῬΑΙοΥ. 49. κατασχαφαὶ στεγῶν ΚοΟΙ. 

ὅ0. ἱπ 50 010 {ἄν» ἐπέδοι Ὀϊπά. 51. δνόφος καλύπτει ὅϑ01|ιο6- 

πβηη. {τοὺς δόμους ϑίδηϊογ, {νῦνΣ γε] (ἄρας δόμους γεὶ καλύ- 

πτουσι δώματα Ῥᾷᾶθ. δῷ. δεσποτᾶν ΒΙοπηί. ϑανάτοις φῶς Κροκ. 

58. σέβας ἄμαχον Βοί!μο. ἄδαμον 1,6 πο. 54. ἴῃ 50Π0110 οὐ- 

δὲν ἀκούειν ἠνείχοντο δι᾽ ὥτων γε] δε αὐτῶν ῬΔΙΘΥ. δ7. τίς: 
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εὐτυγοῦν ἨΙ, ΑἸ γΘη8. τόδ᾽ ἐχϑροεῖν ΟὈΘΡΑΙΟΚ. 5754. φο- 

βεῖται δέ τις τὸ δυστυχεῖν. τὸ δ᾽ εὖ βροτοῖς ΚΘΟΚ. 58. ἐν 

δνατοῖς ΒΆΓΙΘΥ. 59. ῥοπὰ δ᾽ ἐπισκοπεῖ δέκαν ΒΔΙΏΌΟΥΡΟΥ, Δέκα 

δ᾽ ἐπισκοπεῖ ῥοπάν οἸΐπὶ ΚΘΟΚ. ἐπισκήπτει: ΙΔ0005, ἐπισχοτεῖ (οἷ δ9 

τοῖς) Ὁ ΜΈΘΙ1ου. ἐπισκήπτει δίκαν Ῥα]ογ. διχᾶν Ο ΜΆΘΙ1ΘΥ. [Ι͂ὴ 

00] ο αὐτῆς ὁμοίως. ὃ φόνος οἸΐπι, ροβίεα αὐτῆς, ὅμως δὲ ὃ φό- 

νος οἱ ἐπέξεισιν αὐτόν ῬαΙΘΥ. ὅθ54ᾳᾳ. ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοτεῖ δίκας 

ταχεῖα τοῖσδ᾽" ὃ δ᾽ ἐν φάει μεταιχμίῳ σκότου βρύει" μένει χρονέ- 

ἕοντα δ᾽ ἄχη Μεΐζρον, ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχύπου Δέκας ταχεῖα τοῖς μὲν 

ον μένει χρονέζοντ᾽ ἄχῃ ϑοιοθιιᾶπη, ῥοπὰν δ᾽ ἐπισχοπεῖ Δέκα ταχεῖα 

τοῖς μὲν. . τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμέῳ σκότῳ μένει, χρονέζοντα βρύεε᾽ 

τέως δ᾽ ἄχρατος .. νύξ ΚρΘΟΚ. 61. ἴῃ 900] σὸν τόχῳ με- 

γάλῳ ΑΌΓΘΒΟΠ. 6154. τοῖς δ᾽ (τᾷδ᾽ ἘΠομδίαθας). . μένει γρο- 

νέζουσα βρύει ϑομαοῖζ, τὸ δ᾽ .. μένει χρονέξζον τε βρύει Ο ΜυΒ]]οΓ, 

τοῖς δ᾽ -. μένει χρονίζοντι βρύει (οἸ'πὶ μένε: γρονίζοντ᾽ ἀχανῆ ν6ὶ] 

χρονέζοντα λάχῃ) Μ΄ ϑομπιΙαΐ. 62. μένος ΑὐυγαΐαβΒ. μένει χρο- 

γέζοντα βρύει οἰϊπι, ροβίθα μένει χρονέξοντ᾽ ἀτυχῇ Ηθτπι., μένει χρο- 

νέζοντά γ᾽ ἄχη νεὶ βρύει χρονίζοντά γ᾽ ἄχη γ8ὶ μένει, χρόνια δ᾽ 

ἄχη βρύει Βυΐ!εν, βρύει χρονέζοντ᾽ ἄχη οἰΐπι Ὀϊμηά., βρύει χρονέξ 

ζοντά γ᾽ ἄχη νοὶ βρύει χρονίζοντ᾽ ἔτ᾽ ἄχη ΒΑ ΟΓΡΟΥ, μένει χρονέ 

ζοντ᾽ ἔτ᾽ ἄχη ΕἸΤΗΒΑΡοΙ, μένεις χρονέζοντ᾽ ἐς ἄκη ἘΎΔΠΟΚΘη, βρύει 

χρονέζοντ᾽ ἄχϑεα Ἠαγίπηρ, βέλη χρονίξζοντα βρύει ἘΠΡΟΥ. μένεε 

χρονέζονθ᾽ ἁσυχᾶ οἹΐπι ῬΑΙΘΥ, στένει χρονέζοντα βρύει Ἠ1Τ, ΑἸ ΓΘΗΒ, 

ἄχη χρονέζοντα βρύειν ὙΥ 61}, μένει χρυνίζουσαν ἄχη ΑἸλιάπὶρ, μένει 

χρονίζοντ᾽, ἣν τύχῃ Ῥανίθ5, βρύει χρονίζοντ᾽ ἀτυχῆ Βογομαγά, μέ- 

νει χρονέζοντα κρύη ΜΟΥΕΙ, μένει χρονίξοντ᾽ εὐτυχῇ (οἱ 51 χκαλύπ- 

τουσινὺ Ἡ ατοί, μένεε γρονέζοντα βρύειν Τοαΐ. βρύειν Ῥᾶανν. θϑ. 

ἄχρατος ϑοϊπιοίζ, ἄιστος ΝΥ εἴ]. τοῖς δ᾽ ἄχρατος ἔχει νύξ (οἱ ἴῃ 

0801. ν. 69 ἄλλοις δὲ σκότος καλύπτει, ὡς μηδ᾽’ ὁρᾶσϑαι ὑπ᾽ αὐὖ- 

τῆς) οἰἶπι Κροκ, τοὺς δ᾽, ἄκρατος ἐπεὶ νύξ Ἠογογάθη. 64. 5(ν. 

3. οἱ δηξβίγ. 8 δηΐθ βίγ. 2 σϑροηϊῦ Κϑοκ. δε αἰμ᾿ ἐκποϑὲν δ᾽ οἰΐπι 

Ηρτη., ἀλλ᾽ αἵματ᾽ γε] τὰ δ᾽ αἵματ᾽ ἐκποϑένϑ᾽ ΒΑΙΙΌΘΥΒΘΓ. θ5. 

γας ΗΠ, ΑΙγοη5. τέτας φόνου Ἡϑἰπιδορί!ι, τέτας γύώνος (σπόρος) 

Κροκ. φόνος ἀοϊοί ΑἸἹπιάνεῖρ. πέπηγεν" οὐ ΜΟΙΚΘΙ. διαρρύδην 1.80}}- 

8 ΠΗ. 66. αἰανὴς, φαοά 56}0]. Ἰ6ρ͵886 ΥἹἀ Θ΄ Ῥαϊοὶο, ΗἼ, ΑἸ ΓΘΏΒ, 

ὃ ἄτας Ἠατίαπρ, διαρκὴς Επρον. ἄταν ΜοΙκο]. [πῃ 50}0110 δεα- 

γωνέξζουσα Οοπϊηρίοῃ. θ8. παναρκέτᾳ νόσῳ ϑομαθίζ. παναρχέ- 

ταν ἘἸΓΗΒΑΒΟΙ, παναρχέας Ἠατίπηρ, παναγρέτας γε] παγχρατοῦς ῬαΙθυ, 

ΑἜΘΟΆΥ Ια 5 εἀ. ΝΥ εοκΙ εἶπ. Ἀρρεπαϊχ. Ι4 
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πανερχέτας ΜοΥκΕεὶ, παναγρίας Κροκ. νόσου βρύειν παναρκής ΑἸλιά- 

τὶς. νόσῳ ϑρδῃβοίπι. βρύειν οἱοϊοαὶ οΠ1πὶ ΗΘΓΠΙ. 69. ῥι- 

γῶντι Ἠθαίι, οἴροντε ὙΥΊΕΙ. οἴτων δ᾽ ἔτ᾽ οὔτι ΑἸΛλιάπίρ;, στέγοντι 

δ᾽ οὔτι ΜοΙΚΟΙ, φυγόντι δ᾽ οὔτι Κθοϊκ, νοσοῦντι δ᾽ οὔτε ΟΗΘΏΒ6. 

οὔτε Βοίμθ. 0. πόροι τί Βοίϊβδοπαθ. ὁδοῦ ἀοϊοί ΑἸλιάπρ. 

εἰς ὁδὸν μίαν Ἡεογπογάοπ, ἴοτί. ἐκ μιᾶς ὁμοῦ. 705ᾳ. εἰς ὁδὸν 

μίαν συμβαένοντες Ἡ ΒΟ, ΔΓΖ. 71. προβαίνοντες ΒΔΙΙΌΘΥΡΘΓ, χα- 

ϑαέροντες 6Χ Υ. ΡΙΌΧΙΠΊΟ, Ιαοαπᾶπι ααδίζαοῦ 5.1} 8 γατη Ροϑῦ φόνον 

οἰαἴΐποπβ, Οοπίηρίομ, ἐλαύνοντες ΑΙκιάνῖσ, συμβαίνοντες ῬΆΙΘΥ, βα- 

τῆρες πάγων ΚρΟΚ. 72. χειρομυσῆ ῬδυΥ͂. 72. 54ᾳ. χερομυσῆ 

καϑαρσίοις πόνον πονοῖεν ἂν μάτην Ηοἰπιβοοῖῃ, χερομυσῇ μιαιφόνον 

κατακλύσουσ᾽ ἀεὶ μάταν ΚοοκΚ. φόνον καϑαιματοῦντα, λυῦσις ἐς 

μάτην Μ ϑομπιίάϊ, καϑάρσιοι κλύσαιεν ἂν μάτην ΒΑ ΘΥΒΘΓ, καϑαρ- 

σίοις ἴοιεν ἂν μάτην ἨδρΙΤ., καϑαρσέοις ἔλουσαν ἂν μάταν ὙὟ 6], 

καϑαέρουσ᾽ ἰώμενοι μάτην ῬΔΙΘΥ, οαἱϊ 5610]. καϑαέρουσ᾽ ἐπιοῦσαν 

ἄτην ἴῃ ἰοχία 1ορῖ586 ΥἹαθίαΓ, ῥοαῖσιν ἐπιμόλοιεν (γ6] ἐκλούσαιενῚ) 

ἂν μάτην 1, ϑομπϊαϊ, καϑαρμοῖς ἔλουσαν ἂν μάταν ΟΉδΘπ86, καϑαέ- 

ῥοντες ἥνυσαν μάταν Ηογσογάθῃ. 73. ἔλουσαν (λοῦσαν) μάτην 

ΘΟΔΙ͂σον, ῥέουσιν μάταν Ἠθδῖ, ἔϑυσαν μάτην Μυβρτ.» λούσειαν μά- 

τὴν οἸπι Ηθτπι., ῥέοιεν ἂν μάταν Πομμοΐ, ἐϑύσειαν μάταν ἨοβΙΙΔΠΗ, 

κλύσειαν ἂν μάτην ΕΎΔΏΖ, πονοῖεν ἂν μάτην Ἠαγίυῃρ, ἰάσαντ᾽ ἄτην 

ΤοΠρΡΉ. Ῥοβὲ 73 αἰϊαυϊά οχοὶ 1558 ΟΡ παίαΓ ὙΥΟΙΙΔοΥ, ΥΘΓΒΆΠΙ, 

ααθπὶ ροϑβὲ 68 οἰ θοϊ πηα8, 1δὶ τοιϊπαυϊῦ οὐ υἱ ορὶ ρα: μοριηδύϊοαπι ΠΟ 

ἰϊζογαῖ ΑΟΟὙὟΝ Βοβηθῖαογ. 74. γ᾽ ἄρ᾽ Ῥυ Το]. ἀμφιπόλῳ Ηθδίμ, 

ἀμφέπολον Βα ον, ἀμφιπόλων Θομαοίζ, ἀμφέπολιν ΒΑΙΙΌΘΥΒΘΓ, ἀμφ᾽ 

ἄπτολιν Ἠδτίπηρς, γε δαμασέπτολιν ϑοΠΟΘΙΊΔΏΗ ; ἀμφιπτόλου Τοάί. 

Ιῃ βομο ο ἀπ᾽ ἀρχῆς βίου ΑὈΓΘΒΟΝ. 4. 892. {τἱρὰ5 ΟΠΟΥΘΟΙΙΒ 

(14, ΤΊ, 80 Δαχρύω κτὲ.) ἰἰθαϊ ΒΑ ΌΘΥΡΘΓ. 760. πατρῴων  -- « 

δούλειον ΤιΔΟΒαπη. πατρῴων τάνδ᾽ ἐσᾶγον αἶσαν ἨΘΥΤΩΔΠΗ. δού- 

λειον Ῥοτίαϑ, δουλέαν ΒΙοπιξ., δούλιόν μ᾽ Οοπίῃρίοῃ. δουλέαν ἐσᾶγον 

(ἀο]οῖίο αἐσαν) ΗΙ, ΑἸ ΓΘΏΒ. 77. χαὶ {τὰν μὴ 1ΗΗ ϑοιμιπηϊάϊί. 

7564. δέκαια καὶ μὴ ᾿ μαῖς πρέπον τύχαις βίου βίᾳ φερομένων αἐ- 

νέσαι Ηρτη., αὶ 50Πο]αδία8 ἀπ’ ἀρχᾶς Ἰορ᾽586 πιοπεῖ. δέκαια καὶ 

μή, πρέποντα δ᾽ ἀρχαῖσέ που βίᾳ φρενῶν αἰνέσαι πικρὸν στύγος χρα- 

τούσῃ - ϑοΟΒΟΘΙΠΔΏΗ. Ἴ8. {μὴν πρέποντ᾽ Μυβρτ., (οὐ) πρέποντ᾽ 

Βοίμε. ἀρχαῖς βίου ϑορμΐαπυβ, ἄταις βίου Ἐλομδίαραι, πρέπον τύ- 

χαις βίου ϑομαοίζ, (οὐ πρέποντ᾽ ἀρχαῖς βίου ΒΓΙΘΟΓ, πρέποντ᾽ ἀρ- 

χᾶς βίων ΒδιαθοΥΟΓ, πρέπον τὰ τῶν ἀρχετῶν βίου Ἠδυΐυῃρ, πρέπον 

ΑὉὮ ΟΗΠΟΕΡΗΟΒΟΞ. 211] 

τύχας βίου Ἠοϊπηβορί!, πρέπον τάρχας βίου ΜοΥΚΕΙ, πρέπον παρ᾽ 

ἀρχὰς βίου οἴϊπι ὟὟ΄., πρέπον ταγοὺς βίου Τοάϊ. ἀρχῶν ΒΑΓΔΠΘΚ. 

7854. πρέποντ᾽, ἀρχᾶν βίᾳ φερομένων ΟἾΝΟΣ, πρέπον τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 

γᾶς βίου φερομένων ΒΙί50}]. πρέπον τέλη βίου βίᾳ μενῶν αἰνέσαι ΚΘΟΚ. 

ἤ85η4. πρέπον βίᾳ φρενῶν αἰνέσαι, δαχρύων ὑφειμάτων ματαίοις δεσ- 

ποτᾶν τύχαισε . . παχνουμένῃ Ἡ ΒυομοἸίΖ. 79. βία Βοῖμε. βίᾳ 

φρενῶν αἰνέσαι πικρῶν λόγων ΝΟΡΘΙΒΌδοἢ. {τὰ τῶν» βίᾳ φερομένων 

Βοϑῦδοι. ῥβέᾳ φρενῶν ἐμῶν αἰνέσαι 1,οΥἸΖΊηΡ. 80. τέγγομαι 

δ᾽ Βυΐί!εν. δαχρύων ὑφειμάτων ἨθΓΠΙ. 8054. δαχρύων δ᾽ ὑφ᾽ 

εἱμάτων {λείβω καλύπτρᾳ ῥοῦν» ματαίοις δεσποτᾶν εὐχαῖς, χρυφαέ- 

οἷς κτξ. δποηγυτιβ (Η..). 8154. ματαίοις οἸ ̓πὶ Ηθτγτη. ματαέας 

. τύχας Βοί!. δεσποτᾶν ϑίδῃ!6Υ. δεσποτᾶν (ἐνδ τύχαισιν ΤιΔοὶ- 

πᾶπη. ταγαίοισι δεσπότιν τύχαις .. παχνουμένην Κ60Κ. ματαίοις 

. τύγαισι Τοαί. 82. τύχαις κρυφαιοπενϑέσιν ΝΜ ΡΚο]. χρυφέοις 

ΤΗῊ ϑομπι αι. παχνουμένῃ ἨθΙη. 86. τάρῳ γέουσα ϑϑίδΔΗΙΘΥ, 

τί φῶ χέουσα Η14, ΑΒγθη8, τάφῳ φέρουσα Ἠοἰπιβοοίι, φϑετῷ χέουσα 

οἰἰπὶ ὟΥ. 89. μητρὸς πατρέ οἸΐπι ΒοίΠ6. 90. οὗ δ᾽ ἔχω 

Ἠοἰπηβοοίῃ. 9054. ἰγαμβροηΐ: ροβύ υ. 94 ΥὟΘ6]}, ἀο]ο Ὁ ΞΊΘΥ 8. 

γοΥθα οὐδ᾽ --- πέλανον οχρυηρὶ ΟΉΗΘΏΒ6. 98. ἔσϑλ᾽ (γεὶ εὖ 

τ᾿ ἀντιδοῦναι ἘΠΠΊΒΙοΥ, ὥστ᾽ ἀντ. ἨΓΠ, ΑἸ ΓΘΠΒ. ΘΟΒοΙ απ δά. νυ. 96 

τοίου ΒΔ ΘΥΘΘΥ. 94. δόσιν σφε Μυϑρτ., δόσιν τοι (γ61 δὴ) 

Βυίον. τῶν καλῶν ἐπαξίαν Ἐ]πΙΒΙΘΥ, τῶν κεδνῶν ἐπαξέαν Τοάἀΐ, 

[οτί. πραγμάτων ἐπαξίαν. ἐπάξια οἰΐπι Βοίμε, ἀναξέαν Ἠδτγίυπρ. 

96. πατὴρ τότ᾽ Ἡδἰμη506 1}. 99. τῆς δ᾽ ϑομαοίζ. [π 5080110 

ἀντὶ τοῦ {γίεσϑεδ σύμβουλοι ῬδΙοΥ. 

100. κομέζομεν Αὐυγαίαϑ. 104 108. αἰδουμένῃ σοὶ .. λό- 

γον. λόγους ἂν οἷσπερ ἠδέσω τάφον πατρὸς στέγοις ἄν, εἰ . - ὑπέρ- 

τερον (104): οὐ ροβὺ Ἰδοιπᾶπ) φϑέγγου . . εὔφροσιν Ήοτπι. (Π1Β]] 

ηἰδὶ νυ. 104 ροβί 107 οο]]οοδΐ Υ ΘΙ οι). 107 ἀοϊοῖ Η ὙΥοΙ . 

108. τούτοις οἸ᾽πὶ ϑομαθίζ. 111. γ᾽ ἄρ᾽ Ῥογβοη. 112. ταὐτῇ 

σὺ ΜαΞρτ. λανϑάνουσ᾽ ΑὌγοΒΘοΝ. ἤδη ἴφρασας ΝΆΒΕΓ. 119. λέγω: 

γε. [Ιἢ βοῃο ο ἐπάξοντα ΥἹοΐῖ. 190. ἁπλωστὶ Ηοτπ!. ἁπλῶς 

πιραύκουσ᾽ ΜροΐΠθΕΚΘ. 191. ἴῃ 560}|0]. αἰτεῖν ῥγὸ εἰπεῖν οἱ ὅσιόν 

σοι ῬΙΘΥ. 1992. 5680]. αἰταπηααθ γϑύβαπὶ ΕἸ] θοῖγαθ {τ Ὀ 1556 οἵ 

ἴπ αἰΐοσο ὅπως (γ6] ὡς ἂν) . - ἀνταμεέβωμαε Ἰορῖ556 Υἱἀ οὕ Ῥα]οῖο. 

199.54ᾳ. (128. 122) δά πηυθ]απη 11 11 Π| (ηΐα γΥ. 10) γοίοσί Θ᾿ ΜαΙ]6Γ. 

193. ἴῃ 5080]. ἑδρυμένου ῬΑΙΘγ. ἐδρυμένα, 50ΒΟ] πη δὰ 145 ΓΘίθΓΘΠΒ, 

Ηογνΐᾳ. 194. Ἰαοῦπδθ ποίαπι ροβὲ ἐμοέ ροϑυῖϊ Β0}.. Ροϑβί 

14} 
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χϑόνιε Οδηΐοῦ. κέλευσον» ᾿Βρμῆ Ῥᾶυν, (ἄκουσον “Βρμῆ ΟἸΪΠῚ 

Ἤργ., ζέριούνε ) Ἑρμῆ Νάυοκ. (Ἐρωύνεν “Ἑρμῇ . - κηρύξαις 

Μϑομμ αι. 196. πατρῴων ὀμμάτων Τυτῃ. δωμάτων ῬΘΑΓΒΟΙ, 

δ᾽ οὐάτων Αγμπαϊάμπ5, λυμάτων ὙΥΊΕΒ6ΙοΥ, δειμάτων Μϑομπιαί, δω- 

μάτων τ᾽ ῬΑΙΘΥ. [πὶ 80}0}10 νῦν γὰρ ἐπισχόπους, ὁοτηροπάϊο Δ 1 6 Υ 

Ἰοοῖο. Ὀϊμᾶ., ἀπᾶ6 νῦν γὰρ ἐπισχοποῦσι γ6] ἐπισχοπεῖς γε] ἐπὶ σχο- 

ποῦ ῬαΙΟΥ. 199. ἀγὼ Ηδγπι. ῥυτὰς Ῥαιν, νεχροῖς ΕἸΉΡΘΙ, πε- 

δοῖ ν6ὶ ροϊϊι5 πατρέ Βομποίαονη, βροτῶν ΗΙ, Αἴγθηβ. τορῶς ΝΥ 6- 

5616. 19295.. κἀγὼ .. χέρνιβας, χοὰς λέγω, καλῶ σε, πάτερ 

Ηοτγαϊάυβ, χαὲὶ γῇ . . χέρνεβας. βροτῷ λόγῳ χαλῶ σε. πάτερ οἸ πὶ 

ΒοίΠ6. 180. πάτερ Βοθοτίθ}]5. λέγω" καλοῦσαν Μ΄ ϑομιηϊαΐ, 

ἐποικτεέρειν γ᾽ ϑίδῃϊ!ογ. ἐποικτεέροντ᾽ (οἸ᾽πὶ ἐποιχτείρειν) ΗΕ. 

131. δηΐθ φέλον τ᾽ Ὀρέστην πως ἀνάξομεν δόμοις ἀ!αυοῖ ὙΘΥΒᾺΒ 

οχοίαῖββθ, ααογιμῃ Ρῥυἰπιὶ ἰπίτππὶ ἐπουὶῦ φέλον τ᾿ ᾿θρέστην. ΟΡ ΠαΐΥ 

Ηδτι. γ᾽ ὡς ἀνάξομεν δόμοις Ηραΐῃ. ὡς ἀνάξομεν δόμοις Ῥαᾶῦν, 

(δὸς δ᾽ ἀνάσσειν ἐν δόμοις Βαῖ]6 7), πως ἄναξον εἰς δόμους ΒΙοιι- 

614, φῶς τ᾽ ἄναφον ἐν δόμοις ΔΠΟΠΥΠΒ οἱ Βομηοίἀονίη, πῶς ἀνάσ- 

σομεν δόμοις, ΗΠ, ΑΒ γομΒ, (φῶς ἀνάπτειν ἐν δόμοις Ἠδγίιῃρ), ὡς 

ἀναχϑῶμεν δόμοις ΥΊΕΙ, σῶν ἀναχτῴμην δόμοις Μϑομαΐ. πως 

ἀπότροπον πάτοις ΜοΥΚΟΙ, δός τ᾿ ἀνάστασιν δόμοις ΝΥ οἰάπον, ὡς 

ἀναχϑῶμεν δόμοις ΝΥ ε1]. φῆνόν τ᾿ ᾿θρέστην πῶς ἀνάξομεν δόμοις 

ΟῊΘΏ56. 182. πεπρασμένοι ϑίδη ον. 184. σοὶ οἰΐϊη ΒοίΠ6. 

130. ὑπερχότως ϑοαιίσεν, (ὑπερχόποις οἸΐπη ΒοΙ[6). 187. ἐν 

τοῖσι σοῖς χλίουσι ϑαρσοῦντες μέγα Ἠδτγίαηρ. ἐν τοῖσι σοῖς δόμοισι 

ΝΑΌΘΥ. 1405ᾳ. σωφρονεστέρᾳ ποτε. . εὐσεβεστέρᾳ Μεοῖποᾷθ. 

143. αὐδῶ (νεὶ αἰτῶ) φανῆναι 1, ϑομιηϊαι. φανῆναί σ᾽, ὦ πάτερ 

δηΐου. »Ρυγδοβίδι ἰογίαβϑϑθ φανῆναι σοῦ, πάτερε Ἠθ͵Ί. 149 54. 

δέκην φανῆναι. . ἀντικατϑανεῖν λέγω ΘεΤ]. 144 ἀντικαχτανεῖν 

δίκῃ ϑοδιίρον, ἀντικατϑανεῖν δέκῃ Ῥοάγβοπ, ἀντεκαταχανεῖν δέκῃ ΟἸΪηι 

Ηργπ., ἀντικατϑανεῖν δέκη ῬΟΥΒΟΗ, ἀνταποκτανεῖν δέκῃ ΒΙοπηΐ., ἀντι- 

χκατϑεῖναι δέκην ὙΥΊΟΒΘΙΕΓ, ἀντιχαχτανεῖν Δέκην ΜΘΉΪΘΟΓ, ἀντικατϑα- 

νεῖν, δέκην ζτένοντας ὧν ἔδρασαν ἀξίαν κακῶν ΝΥ Ε1]. ΕοΥί. ἀνταμυ- 

γαϑεῖν γε] ἀντιτέσασϑαε δέχην. 145. ἐν μέρει Α΄ Ε]]. τῆς χεδνῆς 

ἀρᾶς Βαί]οτ, τέϑημι, τῆς καχῆς χαρᾶς Μαυίίη, τῆς ἐμῆς ἀρᾶς οΟἸΪπὶ 

Ὀϊπάοτῖ, τῆς τιμωρίας (εἰ ἐν μέρεο) Ἡοτττηδηονβκὶ, τοῦ χατεύγματος 

Οεοτὶ. 145 ἀοϊοὶ ΕὙΎΆποΚκθη, 146 Βοίμο, 145. 146 Ὀἰπαονί, 148---48 

ΗΥΟΙ . 146 ροϑβὶ 142 ἰγδηβροηϊΐ 1, οι αϊ, 145 54. Ροβί 142 Ηρ. 

1475. ἀοΙ]οῖ Βαῖθυ. 160. 161 ἀοϊοὶ Ῥαὶθυ. χωχυτοῖς ἐπορϑιά- 
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ξετε. .- ἐξαυδώμεναι Ἠδγίαηρ. Ῥοδί 1560 Ιδοῦπδη 5ἰαίαϊ: ὟΝ 61}. 

151. ἴῃ 5610]. εἶπεν, χαϑὼς καὶ ΑὈΓΘΒΟΒ, εἶπεν, ὡς καὶ ΒΙοιηῆθΙά. 

152. 157 -- 158--168 5ἰαίυϊ! Ηδτπ. οὐ 6! 4161. 1623.534ᾳ. δάχρυα 

Ηδτίαθηρ. ὀλομένῳ ὀλομένῳ ἊΝ ΘΙ] ΘΓ, ὀλομένων ὀλομένῳ Βοίμθ. ὀλό- 

μενον ἀο]οῦ ΒΙοπηῆθΙ4. ὀρόμενον Μαιίίη. ὀλούμενον ὀλομένῳ ἀοἰοῖο 

ποηηΐπ δεσπότᾳ ΝΥ εἰ]. ὀλόμενον (ἴετ᾽) ὀλομένῳ δεσπότᾳ ΜϑΟΒΠΪαί. 

159. 544. 5ίτορ!ι. ἕετε ῥύακ᾽ ἀνεκὰς ὀλόμενον κεδῶντ᾽ ἔρυμα τόδε 

κακῶν! κλύε δέ μοι, κλύε, σὲ βοῶ. δέσποτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός. 

πιοβοᾶ. ὁὀτοτοτοτοτοτοτοῖ" ἰώ. δι 501. τές δ᾽ ὠρυσϑενὴς σ᾽ ἀνῇρεν 

πάλιν: ἄνα, λυτὴρ δόμων. τάχ᾽ ἐγχεέρισαι σχέδιά τ᾽ αὐτόκωπα νω- 

μῶν βέλη .Α ἀὐαθηθ ΓΕ. 154. πρὸς ἔρυμα τόδε κεδνῶν, κακῶν 

τ Βομαοίζ. πρὸς ἔρυμά τε 1, Δομπιδηῃ. ἔρυμα χεδνὸν κακῶν ϑ80}06- 

τπᾶπη. πρὸς ἔρυμά τε χεδνῶν καχῶν τ᾿ Βοίπο. καχῶν καινῶν τ᾽ 

ἴῃ 1. ΒΙροί!. 154.5η4ᾳ. πρὸς ἕομα {γᾶςΣ τόδε χκεῦδνόν" κακῶν δ᾽ ἀπό- 

τρόπον ἅγος ἀπεύχετον Ηριι., (τάφου) τόδε πρὸς ἕρμα κεδνῶν 

πρόστροπον χακῶν δ᾽ ἀπότροπον (ΥΘΥῸΪΒ ἄλγος ἀπεύχετον φῬοβί ὀὁτο- 

τοτοτοτοτοῖ 158 ἱπβογ615) Ηδιίαηρ, πρὸς (ῥεῦμα) ῥύμα τόδε κακῶν 

χκεδνοῖσιν ἀπότροπον, ἅγος ἐπιχύμενον κεχυμένων χοᾶν ὙΥΕΙΪ, [οτί. 

πρὸς τόδ᾽ ἔρυμα κακῶν ἀπότροπον κεδνῶν τ᾿ ἄγος ἐπεύχετον χε- 

χυμένων χοῦν. 166. ἀποτρόπων ἨΤ, Αγοη8, ἀποτρέπειν ῬΑΙΘΥ. 

ἐπεύχετον ϑίδῃϊρυ, ἀπευχετῶν Θομαοί, ἀπευχέτων Βυΐ]6Γ. [πῃ 80δο- 

Ἰο τὸ ἑξῆς, . . δάχρυ. -- ἄγος ἀπεύχετον: τὸ .. εἶπεν. --- ἀπό- 

τροπον: τῶν κτξ. ἸΑΥ]68. 16654ᾳ. χεχυμένων γοᾶν δὲ κλύε 

μοι καλούσᾳ σ᾽, ὦ Ἠρἰπηδοοίἢ, χεχυμένων χοᾶν δὲ κλύε μοι σεβούσᾳ 

σ᾽, ὦ ΟΗδρμηβ6. σέβας κλύε δέ μοι, κλύ᾽, ὦ δέσποτα, ({στενομένᾳ 

μάλν ἐξ ἩΠΙΑΒΓΘμΒ. ζϑρεομένᾳ τάδ᾽ ἐξ ΕΥΔΗΖ. 167. σέβας, 

δέσποτ᾽ ΒΙοχηΐ. 158. ὀτοττουτοῖ, ὀτοτοτοτοτοῖ οἸἱπὶ ΗΘΥΠ,., ὁτο- 

τοτοῖ ΒΙοηηΐ., ὀτότοτοῖ τοτοῖ ὈἱΠαοΥΐ. 159. ἴοι τις Ιορι. 159584. 

ἐὼ τές ἀναλυτὴρ δωμάτων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σικύϑης τά τ᾿ ἐν 8οϊᾶ- 

16ῦ, ἐώ. ἀναλυτὴρ τές δόμων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σκύϑης, τά τ᾽ ἐν 

ΒΙοπΐ.. ἐώ. δορυσϑενὴς ἀνὴρ τίς ἀναλυτὴρ δόμων, διχύϑης τε τάν 

ΟΜΏΘΙΙου, ἔστω ἔτω ἀναλυτὴρ δωμάτων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σχύϑης ϑ᾽ 

ἅτ᾽ ἐν Βαιηθεγροῦ, ἔτω δορυσϑενὴς ἀναλυτὴρ κτέ. (γΘ 0 5 τές οὐ ἀνήρ 

ἀρ] οι 18) ΗΙ, Αἤγθηβ, ἐὼ τές δορυσϑενὴς (εἶσ) ἀνὴρ χτέ. οἸΐπὶ ΥὟ 61]. 

159 .-- 108 ἀο]οῖ ΑἸλιανρ. 160. δορυσϑενὴς ἀναλυτὴρ ἂν ἔλϑοι 

πόνων Ἠατίαηρ. Σκύϑης Ῥούδβοῃ, Σκυϑιστέ ΜΑΥΠΗ. 16054ᾳ. Σ'χυ- 

ϑικά τε χερὶ παλίντονα ἐν ἔργῳ θρτπι. 16054ᾳ4ᾳ. Σχυϑικά τ᾽ 

ἐν γερὲ παλίντον᾽ ἂν ἐν ἔργῳ μόλοι ᾿πιπάλλων Ἄρης ῬαϊοΥ, Σχύϑην 
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χεροῖν παλιντόνοιν ἐν ἔργῳ ᾿πιπάλλων Ἄρη Ἠεἰπβοοίῃ. 161. γε- 

ροῖν (ἂν μόλο ΤΗῊ ϑομπιίαι. ἔνεργα ΤΌΣΗ, ἐναργῶς Βοίμε, ἐνερ- 

γῶς ΟΡογάϊοκ. ἐν ἔργῳ ἀο]οῖ Η1, ΑἸ ΓΘΠΒ. 1615ᾳ. ἐν ἔργῳ τόξ᾽ 

ἐπιπάλλων Βοϊββοηδαθ. 1602. ᾿πιάλλων Μαϑρτ. 1608. ἀντέκωπα 

Μαγροϊϊουίῃ. νωμῶν ξίρη Ῥάαν,. [πῃ 50Π0110 τὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ῬαΙΘΥ. 

Ροβὶ 168 αἰϊααοὶ νογβίου!οβ ἰπέθγοὶ ἀῖ586. ραΐαὺ ϑομαθίζ. Απίθ 

1605 (ἰμΐον 128 οἱ 165) Ιδουηδηι βἰαίπθθαΐ ΠΟ. 169. 170 ἰτδη5- 

Ρομὶῦ ροϑὺ 118 ΑἸμιάν!ρ. 171. οὐκ . . νιν; οὑπὶ δίδηϊοὶο ὅο- 

ηἰηρίοη. εἷς ἔστιν ὅστις 5θπιΐη. ΡΗ110]. Υἱπά. 504865. πλὴν ἑνὸς 

Ῥοῦτοθ, πλὴν ἔτου γε] ροίϊιι5 πλὴν ξένου 16], τῶν ἔσω, γΡοβίθᾶ ἐν 

δόμοις οἸΐπι ὟΥ 61}. 172. ἐχϑροῖς (ἐχϑρῷ οἸΐπι ΒοίΠ6) γὰρ οὐ 

προσῆχε ῬαυΥ͂. 173. ᾿Ἰπἰουραποίίομοπι ροβῦ ὁμόπτερος 101} Ἠοΐπι- 

506 1}. 1756. αὐταῖσιν ἡμῶν Ταυτη., αὐταῖσιν ἡμῖν οἸ1πὶ ΒΟΙΠΘ, 

αὐτοῖσιν ἡμῶν Βοἰβδοπδάθ. 1716. μῶν οὐκ ΒΙομιῆ., μὴ οὖν Ηδν- 

ἴὰηρ. ἦν ϑομο οἤθο]α. 177. βοστρύχοις προσεμφερής ΑΙ ΝᾶθΟΚ. 

179. γάριν τάφῳ Ὑ εἰ]. Ἐοτί. χαέτης κουρέμην χάριν πατρί. 180. 

αὖ δακρυτά Ἐπηροτίαβ, ἐνδάκρυτά ΒΑΙΏθΘΓΒΘΓ. 181. φαύσῃ  ε!- 

ΙΔ ΘΓ. 182. προέστη Ἠατίαμρ. χκαρδέαν Ῥαιν. [ἢ Β0Π0}10 αὖ- 

τῶν Οοπίπρίοῃ. 184. δ᾽ οὐ δίφψιοι Μυβον. διψίῳ γε] διφέων 

Ῥααν, δαφιλεῖς γε] δαφιλῶς Βυλ]ον, δεφέᾳ ΒΙοπιΐ.. λέψιοι ΜοΙΠΒΚΘ, 

δέπτυχοι οἸΐπι, ροϑίθα ὀμμάτοιν . . διφέοιν Ἠογογθη. [ἢ 56Π0]10 

(ἢ) πρώην Ῥαϊεγ. 185. ἄφραστοι ΤύΤΗ., ἄφαρκτοι Ὄϊπά. Απΐθ 

189 γϑυβιβ υἱάθίασ θχοὶἀῖ586 Ηθυπιᾶππο μ80 ἴθ βθηἰθηίίδ: ἢ τοῦ μὲν 

αἰσχυντῆρος Αἰγίσϑου δάμαρ. 189. ὠμὴ δὲ Βυγρθδ8. οὐδαμῶς δ᾽ 

ΘΟ ΟΖ. 190. δύσϑεος Ῥαανγ. 191. δὲ πῶς ϑοιποίΖ. 196. χη- 

νυσσόμην Υθ0. 196. ἢ σαφηνῆ Οδπίοτ, ἦν σαφηνῆ Ἑτίαγαϊ (ἦν σαφές 

μοι τηϑ]]οὶ ΒΙοπιί.), εὖ (ἢ βΒο)ιο]6 614) σάφ᾽ ἤδη Ῥογβοι, ἢ σάφ᾽ ἦν μοι 

Θομαοίζ, εὖ ᾽σαφήνει ῬαΙΘΥ, ἢ σάφ᾽ ἤνει ΤΙ ἸΚΆΥΞΕΥ, εὖ σάφ᾽ νει Τᾶνί68, 

ἀσφάλει᾽ ἣν Μϑομπαϊ. ἀλλ᾽ ὡς σαγήνην τόνδ᾽ ἀποπτύσω ΒΑΙΔΠΕΚ. 

198. ἱπίου ἢ οἱ ξυγγενὴς Ἰδοιπᾶπι (ἢ » « εἰ ξυγγενὴς) 5ἰαύυ ΜΘΠ]ΟΥ. 

ὦν, εἶτα ετπι., ὧν εἶπε 16], ὧν ἔλεγε Μοίπεᾷκο, ὧν εἷσε 1, ΒΟΒΠΠΠΟΥ, 

ἤνεγχε ΜΘΙ]ογ, ὧν ἔτυχε ΟΗΒΘΠηΒ6. συμπενϑοῦν Ἠατγίαηρ. 198 56. 

εἶχε συμπενϑῶν ἐμοὶ ἄγαλμα ΥΥ 61]. 199. τιμὴ Ῥογία. 

9200 -- 208 ὁἰοτο ἰγἰθαϊ στη. 904. 209 ἀεοϊοθαΐ ο11Π| 

ϑομαθοίζ. 905. ποδῶν ὅμαιμοι Μϑομιηαϊ, ποδῶν ἀδελφοὶ ῬΆΙΘΥ, 

τῶν οἵδ᾽ ὁμοῖοι Ἠδἰηβοοίῃ. ποδῶν ὁμοῖον τοῖς ἐμοῖσιν οἸΐπ) ΒΟοΙΠΕ, 

ποδῶν ὁποῖοι τοῖς ἐμοῖσιν 1, ΑἸγοΠ8, ποδῶν τε μῖμοι τοῖς ἐμοῖσιν 

Ηδτίαηρ, ποδοῖν δ᾽ ὁμοίοιν τοῖνδ᾽ ἔνεισιν ΑὟ οἰ ἀΠΟΓ. 2Φ0565ᾳᾳ. 206. 

ΑὉ ΟΒΟΒΡΗΟΒΟΞ. 21 

906. 208 ἀοϊοὺ ϑομαοίζ, 205 οἱ 208 οἰοἰΐ, ν. 209 ροβὺ 204 οοἸ]οοδῖο, 

Εἰομβίδοαϊς, 208 οὐ 209 βθοϊυἀθθαΐ οἰἰπι Ηδτγηι., ααΐ παποὸ δηΐθ 208 

Ἰδοῦπᾶπὶ βἰδιαϊ,. ποδῶν ὁμοίως τοῖσδ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς ὀοηίοϊοθαΐ 

οἸἵπι, Ηδυιδπηὶ ἰδοῦπα Ρτο δία, 7611. ταῖς τ᾽ ἐμαῖσιν ἐμφερεῖς 

πτέρναι: κτξ., γοΥΒῖθι5 206. 201 οἰθοίί5, ΒΟΒΒΌΔΟΙ. 907. ᾿πίον 

ἐχείνου οἱ καὶ Ἰαουπδπι (πλόκαμον ὃς φέρων χεροῖν προσῆλϑε τύμβῳῚ 

οἰαία!ϊῦ Τοῦ. 908. πτέρναι ϑ᾽ ἑνὸς τῶνδ᾽ (ὑπογραφῇ γ6] Ροΐ18) 

ὑπογραφὰς Βοῖμθ. ἕτεραι, τενόντων δ᾽ ΗΙ, ΑΒ ΓΘΠΒ, πτέρναι τε 

χἀχμῶν Ἠατίθηρ, πτέρναιν μὲν οὖν τοῖνδ᾽ ΟεΥ. [ἢ 500] 10 (νῦν) 

τένοντας ῬΑΙΘΥ. Ῥορὲ 910 Ιαουπᾶπι βἰαίαϊ ΝΑΌΘΓ. 211. 

τελεσφόροις ῬΔΑΥ͂.. 913. εἴπ’ εἴ τε Ἠαγίυππσ. χυρεῖ ΤΟΙΓΗΪΟΓ. 

914. ἥκουσ᾽ Ναθογ. οὗπερ Μανίίη. 915. τίνα (καὶ οἰθοίο) ξύν- 

οισϑα ῬαϊοΥ. καὶ τίνε . . βροτῶν κηλουμένῃ ΑὈΌΓΘΒΟΗ. 9216. σ᾽ 

ἐκχαλουμένην Ῥογΐα5, σοι ᾿χπαγλουμένῃ ῬΌΥ. 217. καὶ πῶς 

ἀληϑῶν τυγχάνω οἸἸπὶ Βοί]6. 990. χαϑ’ αὑτοῦ ΑὈγΘΒ0. τ 

ἄρα ΒοΡοΥ6]105, γ᾽ ἄρα ΤαΣΠοΡαβ, γ᾽ ἄρα Ῥοῖδοπ, τἄρα ΕἸΠΙΒΙΟΥ. 

9292. ἐμοῖσιν, οπιῖδ80 ἄρ᾽, ὙΙοίοΥ 8. 998. τᾷδ᾽ ἐγώ Τυτῃ. ἀὸ 

ἐγὼ νοὶ τῷδ᾽ ἐγὼ ἸΔο00, τῇδ᾽ ἐγὼ Ῥαιῦν,, τόνδ᾽ ἐγὼ ταᾶγθο ΑΒΙς. 

ταῦτ᾽ ἐγώ σε προὐννέπω ῬΟΥΒΟΗ, τάδ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ (γ6ὶ τάδε γ᾽ ἐγὼ) 

σε προυννέπω ΚΊδυδοῃ, τὰρ᾽ ἐγώ σε προὐννέπω γεὶ ὡς σ᾽ ὄντ᾽ θρέ- 

στην τὰρ᾽ ἐγὼ προσεννέπω: ΒΔΙΏΡΟΥΡΟΓ, τὰρ᾽ ἐγὼ πρὸς σ᾽ ἐννέπω 

ΗΙ, Αἤγθηβ, σ᾽ ἂρ’ ἐγὼ προσεννέπω Βαγίπῃρ, γάρ σ᾽ ἐγὼ προσεν- 

νέπω: Ηδρτπι. ἄρα σ᾽ ἐγώ προσεννέπω οι Πιμᾶ., ὧδ᾽ ἐγώ σε 

προὐννέπω Οομῃϊηρίοῃμ, ταῦτά σε προσεννέπω; γε] ὡς ὧν ᾿θρέστης 

ταῦτά μοι (με) προσεννέπεις; ῬδὶοΥυ. 9924. με νῦν Ῥογίυϑ. αὐτόν 

με νῦν. . δυσμαϑὴς μὲν εἰ γε] ἔσει ἩΠ,ΑἸγοπ5. αὐτόν με νῦν . . 

δυσμαϑῶς ἔχεις ΒΎΔΩΖ. 9945. αὐτόν με νῦν .. δυσμαϑεῖς" 

σὺ δὲ κουρὰν ἰδοῦσα ΘΙ. 9945η4ᾳ. δυσμαϑεῖς ἄρα σαυτῆς 

ἀδελφόν, τὴν δὲ κηδείου τριχὸς κουρὰν ἰδοῦσα ξύμμετρον τῷ σῷ 

κάρᾳ ἰχνοσχκοποῦσα .. ἐμοῖς ἀνεπτερώϑης κτέὲ. Ἠοἰπιδοοίῃ. 226 

ροβῦ 227 οο]οοαῦ ῬδΟΥ͂. 9964. κἀδόκεις ὁρᾶν ἐμὲ ἴχνος σχο- 

ποῦσά γ᾽ ΥΊΕΙ. 997 ἀοϊοθαύ οἰΐπι οι μαθίζ. 9928. σαυτῆς 

δ᾽ ἀδελφοῦ σύμμετρον τῷ σῷ χάρᾳ Ῥαυν. Ὑογβιπι 228 (οὰπὶ 227) 

αηΐο 226 τοϊϑοὶὶ Βοθουίθ!!ιβ (226. 227. 228. 496) (οὗ ῬΑΙΘΥ ΟΟΥΤΙ- 

σοῃβ σαυτῆς ἀδελφοῦ ξυμμέτροις τῷ σῷ ποδί), ρνοδβὺ 22 οΟἸ]οοαν 

βα βθαπθηΐθ 227 Ηθδί (225. 228. 997. 226) (οἱ ΟΝ ΒΙ16Υ ΒΟΥ ΌΘἢ8 

συνεμετροῦ), φοϑὺ 229 ἱηβογιί Βοίμο (229. 228) (οἷ ΗΙ, ΑὮΓΘῺΒ 

οοΥτίσοηβ σύμμετρον τὠμῷ κάρᾳ οἷ ΟῊδπβ6 δοπίοῖθηβ συμμετρού- 
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μενον χάρᾳ), γοβύ 281 ἰτγδηβία!ῦ Ἰδοῦπα δηΐθ ΘΠ ὑη18 ὙΘΓΒΙΙΒ 

ποίαία οἰΐπὶ Υ οἰ], ααἱ οὰπὶ σης μοβὺ 224 ροηὶϊΐ σαυτῆς ἀδελφοῦ 

σύμμετρον τῷ σῷ κάρᾳ 5006 88. 2929. χόμῃ οἰΐπι ΚΙγΟΒΠΟΗ. 

231. ἔς τε ϑίδηϊου, ἔν δὲ Ῥαυν, ἔν δὲ νοὶ] ἔτε δὲ Ἠρδίι, εἰς τε 

ΒΑΠΙ θοροῦ, ἔσιδε ΟΜΌ6Ι1ου. ϑηρέων ΤασποθαβΒ. χερκχέδος ϑηρῶν 

γραφήν Ἠατίαπσ. Ῥοβὶ εἰς δὲ. . γραφήν ὙΘΥΒΌΠῚ ᾿πίΘ ΓΟ 1556 Ραϊδῦ 

Ηρυηδηη (βλέπουσα, κόσμον γρυσεοστόλου χλιδῆς ϑαρρ!οῖ ῬΑΙΘΥ). 

299 54ᾳ. ἀο]οῖ Ἡ ὙΥΟΙ . 9239. 936 ρμροβί 242 ἰγδηβίουὶ ΒΟΒΒΌΔΟΙ, 

232, 238 Οτγρϑίὶ, 284--- 2986 οἱ 248. 244 οοῃϊπαποῖοβ Ε]θοίγδθ, 245 566. 

ΘΠΟΤΟ {ἰθαθηβ, Ροβὺ 284 Ὑϑυϑαπιὶ ἱπίθυ οἰ ἀἾ886. ΘΟΠΙΟΙΘη5, δηΐθ 287 

ἰοῦ ἰοῦ αἀάοπ5. Ἐπιπάθιη νϑυϑααπι οΥἀΐποι βίαίαϊε ΝΥ 611, ἢΪ81 απο 

284-- 286, 9438. 244 οἴογο, 24δ546ᾳ. ΕἸΘοίγΔ6 {0 α]. 295. 

τέρματος ΜοΏΪοΥ. σωτήριον Βυγρο5, σωτηρία Ὁ ΉΘΗΒ6. 290. 

δέκῃ πεποιϑὼς ἢ ΜοηΖθὶ. Ὑουβαπι ροϑὺ 242 ἰγδηβροηϊ Ηδυίθηρ, 

ἀο]οὶ Αἰ θοτί. 287. ὄνομα Υ ΙοΚοπατι58. νέμον ϑομαοίζ, ἔχων 

Ρρι]ο. 9375. μοέρας ἐμοὲ 1 φέρον ΒΆΓΙΘΓ. 298. ἀναγκαῖόν 

σε νῶν Ῥγίρη. (ἀναγχαίως ἐμόν γ6]}) προσαυδᾶν δή σ᾽ ἀναγκαίως 

(ἔχει: ν6}}) ἔχω ὙΥ εἰ]. ἀναγκαίως νέμον Ῥϊπά., ἀναγκαῖόν σ᾽ ὁμῶς 

ΟΉδρηβθ. Ὑογϑαπη ἀο]οὶ Ηδυίαηρ. 23854ᾳ. ἐμοί: πατρὸς καὶ 

μητρὸς .. ῥέπει (οοἰοτῖβ. ἀ 616 15) οἱΐπη ϑομαθίζ. προσαυδᾶν δῆτ᾽ 

ἀναγκαίως ἔχω πατέρα σε (γ6] γάρ σ᾽ . . πατέρα τε) ΘΙ ΔΠΘΥ. 

239. πατέρος (πατρός) τε Τατποθαβ, πατέρα σε ϑομιοίζ. πατρός τε 
γὰρ καὶ μητρὸς Ἠδτγίμπῃρ. 940. Ξομοϊ! βία μητέρος δ᾽ ἐν σοὶ 

βλέπω Ἰερίπβθ νἱἀθίαν Ῥαϊθῖο. [ἢ 56 }0110 μητέρα στεργομένην (γ6] 
ἣν στέργω μέν) ϑιίοΡΠδΠημ5. 942. εἰσϑ᾽ ΗἨΙ, Αἤγθηβ. σέλας 

Βομαρίζ. 249,54. σϑ᾽, ἐμυὲ σέβας φέρων μόνος χράτος τε" καὶ 

Δέκη (γεὶ τ᾿" ἀλλ᾽ ἡ Δέκη) ϑομποίάθνίη. ἐμοέ σ᾽ ἔβης φέρων μόνος" 

γοϊρί. 948. χράτος δὲ ΒΑΙθοΓσΟΥ, χράτος τ᾽, εἰ Η], ΑὨΓΘ5. 

244. συγγένοιτο νῷν ϑομποίἀο νη. 945. πημάτων ϑομηοί 6 ]η. 

246. γένναν νᾶνεν ΒΟΥ, γένναν ἦνεν ΜϑΟΒΙΙαΙ. 250. πατρῴοις 

ΒΙοιηῆθ]4, γενέϑλιον Ηοἰπηβοοῖ. σχῃηνώμασιν ΒοΙΠΘ. 251 58 

ἀοοὶ Ηρυνογάθῃ. 252. ἰδεῖν παρεῖναέ σοι Ἠδγίαῃηρ. 954. 

χαέτοι Μαυβργυ.. χαὶ σοῦ ϑοιμαοίζ. τοῦ σε τιμῶντος Ἠθττη. 254-- 

262 ΕἸροῖγδο {ἰθαϊ ἰάθη. 2566. εὔϑυμον γέρας Ῥαϊθγ. ἴῃ 

Β0Π0}10 παρὰ τὸ ϑοένη ΥἱἹοῖ. 9567 260 ἀοϊοὶ ΗΥ͂ οἹ΄. 261. 

50 ΠΟΙ γοῦθὰ χαϑ᾽ ἑξαυτόν (γοὶ] κατὰ σεαυτόν) δὰ ἔγοις ἄν 258 το- 

ἴοσί Ῥδ]ου. 205. ἀπαγγελεῖ Ῥογβοη. 208 - 804 δῦ ΑΘβοῦυ]ο 

δθιααϊοαὶ οἱ Ηἰβίσομὶ δάβου! Ὀϊῖ ϑΟΠΟΘΙ Δ ΠΗ. 271. ἧπαρ τοὐμὸν 

ΑὮ ΟΗΟΕΒΡΗΟΒΟΞ. 211 

οἰπὶ Βοίἢ8. 979. τοῦ φόνου τοὺς αἰτίους Ἡοἰπβοοίῃ, τοῦ μόρου 

τοὺς αἰτίους ϑομοοιιδηη. τοὺς ἀντέους ΗΙ, ΑἸ ΓΘΏ5. 979.5α. τοὺς 

αἰτέους τρόπον τὸν αὐτόν, ἀνταποκτεῖναι 1]. γοΥβα5 ροβύ 269 

οΟἸ]οοαὶ Ηοἰμηβοοίῃι. 973 ἀοϊοί, 214 ροβί 211 ἰγαῃηβροβίίο, ἢ οϑϑδ- 

θΔ0. 218, 214, 211---281, 288 --- 288 ἀεἰοΐ ΑἸμΛιανρ. 974. 16 

ροβί 281 ποὺ ογάϊπθ: 281. 275. 216. 274 οοἸ]οοα (274 ἀποχριῶσι 

γ61] ἀχρωμάτοισι ζημίαις μαυρούμενον 5010 68) Ἠδγίθῃρ. 9214. 

ἀχρημάτοισι ϑΟΡΒΙΔη8, ἀποχρημάτοις με ϑοποθιηδηῃ. γαυρουμένους 

Ῥρῖθ, γαυρούμενον ῬΑΙΘΥ.  ΘΥΒΌΠΙ ροβὲ 284 οο!]οοαῦ ΚΙδαβθῃ. 

ΦΟΒοΙαπι οἰΐπι 5ἷο: ἢ ἐμὲ μεμφόμενος ἢ Αἴγισϑον . . ξζημιωϑέντ 

ξημέαν {δὲ λέγει) ποινὴν τὴν ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός, ὩχπῸ 510: 

ἀνταποχτεῖναι: ἢ ἐμὲ ἢ Δἴγισϑον. --- ταυρούμενος: μεμφόμενος αὐτὸν 

μὴ ζημιωϑέντα. -- ξημέαις: ποινῇ τῇ ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός γτϑ- 

βηρσὶ ῬδΙοΥ. 9745. ἀποχρῶν δὲ τάσδε ζημίας, ταυρούμενος 

αὐτός γ᾽ ἔφασκε Ἠρδί. 975. ἀτίτῳ δ᾽ οἸ πη Φομποίζ. αὐτὸς 

δ᾽ ἔφασκε τῷ φιλοφύχῳ τάδε οἸΐϊπι ΒοίΠ6. τάδ᾽ ἂν Κροοκ. ϑδιο- 

Ἰϊαπὶ δᾷ 288 Ρουϊίμουθ ορίμϑῦιν ῬΔΙΘΥ. 975 54. τάδε μὴ ᾽χοντα, 

ϑήσειν Ίοἰ!. Ἠΐ5 284 ἰΐὰ ᾿ἸΠΒΘΥ Βοβϑῦδοι: αὐτὸν δ᾽ ἔφασχεν ἐν 

σχότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρὺν ὁρμᾶν τε λαμπρὸν καὶ φέλῃ κτέ. 276 544. 

τίσειν μ᾽ ἔχοντα δυσφρόνων μειλίγματα. τὰ .. γῆς πολλὰ δυστερπῆ 

χαχὰ ἀρότοις πιφαύσκων ΗΤ, ΑΒΓΘΠΒ. 977 54. τῶν μὲν γὰρ ἐκ 

γῆς Ῥαϊογ. γὰρ ἑξῆς Ηραίῃ. δυσφόρυυ 1, ΑΒγΘη8. χηλήματα βρο- 

τοῖς πιφαύσκειν εἰπε λειχῆνας νόσους Ἡοϊμηβοθίῃ, χηνύγματα (ἸΠΒΘΥΘῊΒ 

γ. 284) ὁρῶντα .. ὀφρὺν βροτοῖς πιφαύσχειν ἀνοσίοις λεπρῶν νόσους 

Κροκ. 978. βροτοῖσι φάσχων ΒΙοπιῇ., ἀστοῖς πιφαύσκων ἘοΒ8- 

Δ... ἴοτί. ἔταις πιφαύσκων. -- βροτοῖς σφε παύσειν εἶπε. τοῖς δ᾽ 

εἶναι νόσους οἰϊπι Βοίμδ6. νεκρῶν πιφαύσκων, εἶπε τάσδε γῆς νόσους 

Ηαδγίαησ. τάσδε νῷν νόσους ΤΌΓΠΘΌΙΒ, τὰς δὲ τῶν οἸΐπι, ρΡοϑβῖθδ 

τὰς δ᾽ αἰνῶν νόσους Ἡδτπι., τὰς δ᾽ ἐμῶν νόσους Ἐπηροτίαβ, ἀσϑενῶν 

νόσους ΒΑΙΡοΥσΟΓ, τὰς δ᾽ ἐμοὶ νόσους ΘοΠποίάονίη, τὰς δ᾽ ἡμῶν 

νόσους 1,Καγβοῖ. 680 }11} γουθὰ πρὸς ἀφοσίωσιν Ἀγαμέμνονος αἱ δὰ 

μειλίγματα ρον ποπίία, 5θο] πα ῬΑΙΘΥ. 97854ᾳ. βροτοῖς πιραύ- 

σχειν εἶπε γαστέρων νόσους σαρκῶν τ᾿ Μυβρτ. 919. ἐπεμβατῆρας 

Αὐτγαῖΐαϑ. ο80. ἅπασαν ἐξέσϑοντας Ηοἰμηβορίῃ. 281. ἴῃ 

5080110 ζὡς τὸν «ἢ μέχρις γήρως ἀτυχήσομεν ἠὲ παρ᾽ αὐτὰ Σηρα: 

σομεν» ΑὈγΘ50Ι,, ἀτυχησόντων ἢ παραυτὰ γηρασόντων Βοίἢ6, ἢ ὅτι 

παρ᾽ αὐτὰς γηράσκομεν ῬΑΙΘΥ. 9892. ἄλλας δ᾽ (οἱ 218 τάσδε 

νῷν) Βομαοίζ. τε φωνεῖν Οοπίπρίοῃ, τ᾽ ἐφέρπειν Ἠοἰπιδοείῃ. 284. 
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ὁρῶντι ϑομαοίζ. ὁρῶν τε. . νωμῶν τ᾽ Ῥαυῦ, ὁρῶντα. . νωμῶν 

γ᾽ (γνωμῶν Βα ον) Ηραΐῃ. ὁρῶντα λαμπρόν μ᾽, 5ϊ 500 0600 51} ὙΘΓΒΆΒ, 

ΒΙοπιῖ., ὁρμᾶν τε λαμπρῶς Ἠαγίπηρσ. λαμπρὰν Βοίῃθ. Απίθ πὰπο 

ΥΘΥΒΌΠΙ ἰπίογο ἀἴ586. ἢπὶὰ5 Ἰη0 αἱ βθηἰθης πη) τοιαῦτα πέμῴφειν εἶπε τὸν 

κατὰ γϑονὸς ρναΐαϊ ΠοΡΓαΘι5, {τ]ππὶ γϑυβαα δου ποία Υ Ε1]. 

γ ΥΒῸΠῚ ἰρβαπι ὑγαηβροηϊξ ροβὺ 287 ΒΙοιῆθ]α, ρμροϑὲ 286 ΒδιηθΟΓΡΈΓ. 

Υ. ῶ84 οἱ 287 δΔὉ Ποὺ Ἰοῦὺ Ἰΐθηοβ ΔΓ Ι ΓαῖαΣ (ΒΟΥ θΘη5 288 χινεῖν 

ταράσσειν) ἨΤ, ΑὮγοη5. 56 Π0}} νοῦθὰ {τὰς Ἐρινῦς» ἡμᾶς ἐπεξιέναι 

ἔλεγεν ἃ προσβολὰς 282 τοΐεγί ῬΑΙΟΥ. 2845. ὑρῶντα .. νωμῶν 

τ᾿ ὀφρὺν πατὴρ, σχοτεινὸν κτέξ. ὙΥΊΕΙ. 285. Ξομο απ δὰ λύσσα 

281 ΡῬΟΥΠΠΘΓΘ ΟΡ Πα ῬΑΙΘΥ. 28754. λύσσαν καὶ μάταιον. 

φόβον κινεῖν ταράσσειν ΧὟΥ 61]. 288. δίνῃ ταράσσειν οοἸκ. διώ- 

κεται Βοθογίθ]]ὰ5, δεωχάϑειε ῬοΥΙΒΟΗ. 289. λυμανϑεὶς Ἠανίυηρ. 

Ιη 560 Π0]1ο δέμας δἀάϊ! ῬΑΙοΥ. 290544ᾳ. καὶ .. μέρους εἶνα! 
μετασχεῖν οὔτε συνϑύειν τινά, βωμῶν δ᾽ ἀπείργειν καὶ φ. λιβός" 

πάντων δ᾽ ἄτιμον οὐχ. . πατρὸς μῆνιν δέχεσϑαι κἄφιλον κτξ. (Ῥοτ- 

ΘΟΠΠΠῚ βθοαῖι5) Βυῦροβ. χαὶ τοῖς τοιούτοις οὐ φιλοσπόνδου λιβὸς 

εἶναι μετασχεῖν οὔτε χρατῆρος μέρος, βωμῶν τ᾽... δέχεσϑαι τοῦ τε 

συλλύξιν τινά Τλπάδα. 291. λέθους ΑὌΤΘΒΟΙ. 292. ὁρωμένην 

βροτοῖς ΚθοΚ. 2923.54ᾳ. βωμῶν δ᾽... καὶ στερούμενον πάτρας 

μή νιν δέχεσϑαι μηδὲ συλλούειν τινά Ἠραΐῃ. δόμῳ τ᾽ ἀπεῴγειν οὐχ 

ὁρωμένην πατρὸς μῆνιν δέχεσϑαΐξ σφ᾽ οἸΐπι ΒοΙΠ6. 2992 --94. 

βωμῶν τ᾽ ἀπείργειν οὔτε συλλύειν τινά, πάντων δ᾽ ἄτιμον οὐχ ὅρω- 

μένην πατρὸς μῆνιν δέχεσϑαι κἄφιλων κτέ. ῬοΥΒΟΗ. 298. δέχεσϑαι 

τοῦ τε συνϑύειν τινά οἸΐπι, αἱ νἱἀοίαγ, ῬοΥβοη. τοῦ τε συλλύειν τινὰ 

ΟἸΜΈΘΙΙογυ. συλλούειν Οαβαυ., συγκλένειν (οἱ ἴῃ 50Π0110 συγχκλέίνειν : 

συνοικεῖν) Ἠαγίαηρ, σύλλυσιν ΥΩ]. [Ιῃ 50 0] 1 συμπλεῖν, συνοικεῖν 

Ηδρττη., συγκλένειν, συνοικεῖν ϑοῦΘ ΗΚ. 294. πάντως ἴῃ 1. Βίροί!. 
296. κάρτα γρὴ Βαί]οΓ. 297. πεποέϑω οἱ ᾿πεποέϑῃ οἸΐπη ΗθΙ. 
ἐξεργαστέον ΤΣΠΘΡαΒ. 298 ἀο]οὶ Ηρυνογάθη. 

9005. ἀχηνέᾳ τὸ κτέ. ΗρδΔίΙ. 901. χαὲὶ μὴ, εἰδὶ δηΐθ ἤση0 
γ. αυδοάδπι ἰηἰογοϊἀθυϊηΐ, Βαΐ ον. Ηδηο ᾿δοιηδπὶ Θχρ]θὺ ϑοΠοθηδηη 

βῖο: χρεία δὲ κλήρου τοῦ ᾽μὲ δεσπόξειν ἔδει. 902. ἐνδόξῳ 

Βυΐ]ον, εὐγλώσσῳ Κροοκ. 909. ἰῃ 50Π0110 ἤτος ρῸ ὑπὸ ΚΊγΟΣΙ- 

μοί. 904. (εἴσεαε ΑὈΓΘ508), εἴσομαι Βαΐογ. «εἴσεται αἰοίαπι 

οϑὺ βἰρηϊβοαίίϊοπθ ραββίνα. Νβϑὶ εἰσομαε ΑΘβοῦν 5 βου ρβὶῦν» ΗΘ. 

εἰ δ᾽ ἐμή δηοηγυβ (Υ.). ἡ δ᾽ ἐμή -- τάχ᾽ εἴσεται ὟΥ ΕἸ]. 90ὅ 

--18. ὑυἱὰ βυβίθιηδία ἰγῖθα5 οὐαὶ θὰ5 ομουὶ ἰγιθαὶϊ ΟἸγΙβί, 9060. 
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τελευτᾶϑ᾽ ατοϊοίομα, ταλαντοῦν ΜοΥΚοΙ. 907. μετανεύει Ῥθᾶτ- 

50. μεταμεέβει Ἠδγίμῃρ, μετακλίνει Τοάϊ. ἴῃ ΒΟ ΠΟ] 1]ο ἐπινοειὶ ΥΕΙ. 

411. ἀντὲ δὲ πληγῆς πληγὴν φονέας φονίαν ΝΌΘΟΙ. 912. πληγὴ 

οἱ δράσαντα ῬδΟΥ͂. 814. αἰνόπατορ ΝΥ οὐ ΟΥὙ}. αἰνοποϑῆς 

ῬδΙοΥ. 316. ἄγκαϑεν οἸ'πὶ ἨΘΙΠῚ.; ἀνέκαϑεν Υ  ΘΠΙδύοτ, ἀγχόϑεν 

ΕἼΔΗΖ, ἂν χαϑ᾽ ἕν Τίηᾶ., ἂν σέϑεν ἨροἰπιΒοοί}. ὀύτν ὁρμέσας 

Ηατίαπσ. [πη 500] 10 ἐναντίον γὰρ, νοτθὰ ἐναντίον . τεϑνετῶν 

οὐπὶ ανίϑιο δᾶ 818 δάρομπθῃβ, ΡΆΙΟΣ: ὁμοίως ἀοϊ]οῖ ΥΕΙ. 510 4η6. 

τύχοιμ᾽ ἄν. πόϑεν οὐρίσας .. χάριτάς ϑ᾽ ὁμοίας: κέχλαγκται γόος 

εὐδϑενεῖν δὸς δὲ δόμους ἡτρειδᾶν ΜοΙΖΒΕΓ. 918. σχύτου ῬΕΜΝΙΝ. 

ἰσόμοιρον ΤΤΠΘΡαΒ, (αἰσιόμοιρον ΕἸομιδία θα ). σχότου φάος γερὴ 

ἄμοιρον οἸΐπὶ ΒοίΠθ. 318 54ᾳ. σκότῳ τάφος .. χορ ὃ ὁμοῦως 

ὙΥ1ΕΙ. 319. γάριτος Βοίϊιθ. [Ιῃ Β0Π0110 φασὲ πάντες, ΥΘΥΒΌΠΙ 

αἰϊοαΐϊα5. ΘΟπιΪοὶ 6586 ταΐαδ, ῬΔΙΘΥ. 319544. γάριτάς ϑ ὁμοίας 

χεκλῆσϑαι γόνος εὐκλεὴς πρόσϑε πρόμοις Ἀτρείδαις Ἠατίθῃρ, χάρε- 

τας δ᾽ ὁμοίας κέκλῃτ᾽ ἂν κτέ. ΕΏΡΘΓ, χάριτος .. κεκλῆτ ἂν ϑ0ῃοθ- 

Π]Δ ΠΗ. 8390. κέκληται Ὁ, «κέκλῃται 50]. ἃ κέχλομαι» Νυ5ρΥ.. 

χεκλῇντ᾽ ἂν ΒΙοηΐ., κεκλῇτ᾽ ἂν ο]1π| ΒΑΙΙΒΟΥΡΟΙ, χέχτηται θσηρθε. 

εὐκλεῶν ΕἸΤΗΒΆΡΟΙ. 321. πρόσϑε δαμεῖσ Μυβργ., πρόσϑε δόμων 

ΑἸΛλιαν ρ. 890. 416. ομοτίοα 51η6}}}5 ΟΠΟΓΘΕΙΒ ἰδ εν}: ἐερ 

ὈΟΥΡΟΥ, ΠΘΙΠΜΪΟΠΟΥ]15. οἵ (ἀμδρδθϑβίο08) ΟΟΥΥΡΙᾶΘΟ ἀτοίοίοπά. : 

ἴῃ 80Π0] 1 ὡς ὁ ἠὼς .. χαὶ ἣ χρημνὸς Ῥανίοδ, ὡς ἡ χρημνὸς : ἣν 

ἦχος ῬαΙογ. 3926. ὀτοτύξεται ΜοΡΚΕΙ. ὀτοτύξεται ϑ ἬΘΕΣΟΝ 

δὲ ϑνήσχων ΜοΙίΖϑΕΓ. ΒΟΒΟΙ απ δὰ Υ. 819 τοίογί ῬΔΙΕΥ. ῳ : 

ἀναφαίνεταί ϑ᾽ Ἠροἰπιβοοίῃ. δ᾽ ὃ βλαστών ΚΙε}], δὲ βλάπτων 50 οθ- 

ΠΔ ΠΏ. 398. (καὶ τέκνων ϑ΄Δη16Υ): κατϑανόντων βομαοί, καὶ 

ϑανόντων Βυί]ογν, τῶν τεκόντων (ΥὙ6] τακέντων)Ὶ ΕἸΡΗΒΔΒΟΣ, παῖ, τε- 

χόντων ΒΑ ΟΓΡοΙ, καππεσόντων ΥΥΕΙ!, καττακέντων Μοΐπεξθ. πα- 

τέρων τόχων ϑ᾽ ὁμοίως Μοίβογ. 92954. νόος ἔχδικος Θομαρίζ, 

νόος ἐνδίκως Ἠατίαπρ. γόος ἔνδεκον οὐ ουπὶ 1,ΔΟπηδΏ 0 βοπᾶν ΟΜΏΩΙ- 

16Υ. χότος ἔνδικος ΤΙ ΚΑΥΒΘΓ, γόος ἐχδίκους ἘΠΡΘΓ, χότος ἔνδικον 

(εἰ ῥοπὰν) Α ε]. 990. ποινὰν ϑομαοίζ, τάποιν Βοίδο, τίταν Μασίη, 

τ᾽ ἄποιν᾽ ΒΑ ΟΙΡΟΥ, τὸ δρᾶν Ἐδαυομοηβίθίη, ταφᾶν ΥοΥΓΑΙΙ. ὄθιαν 

βομο βίδιη Ἰορίββθ ρυΐϊαῦ Ῥάϊου. ἀμφὶ βλαβῇ ϑομαθίζ. χόπαν ἀμ- 

φιλαφῇ χαραχϑείς ΜαβθΤ. ῥοπὰν ἀμφιλαφῆ βομοθπιδπῃ. τ᾿ ἀραχ- 

ϑείς ΜοΥΚΘΕΙ. 433, τοῖς ἐπιτυμβίοις Ἠθδΐ, τοί σ ἐπιτυμβίδιος 

ΟἸἶπι ϑομαοίζ. δέ σ᾽ ὅδ᾽ ἐπιτύμβιος Ἠργτη. δέπαις ὅδε σ ῬΔΙΘΥ. 

8342. παιᾶνα μελάϑροις βασιλείοις ΑΥΊΕΙ. 343. νεοχρᾶτα φίλον 



90 ΑΡΡΕΝΡΙΧ 

σξ χομέζοι ΚΊαυδοη, ἀοϑμὸν νεοχρᾶτα χκομέξζο: ἘΎδΔηΖ, φιάλαν νεο- 

χρᾶτα χομέζοι Μϑομπιαΐ, φελέαν ν. κομέζοι Ῥᾷϊογ, ν. φέλοισε κομέξζοι 
Ηαγίπησ, ν. φλεῶνα χομίζοε ΜοΥκο]. φέλως ΤΙ Κάγβογ. νεοχρᾶς φέ- 

λεόν (Υ6] φελέως) σε χομέζοε Βομορηᾶηη. χατοπάζοι Ἡ 1, ΑΠΓΘΗΒ. 

Ι 56ῃο] ο εἰ δὲ νεοχρᾶτα τὴν χτξ. ΑὈγΘΒΟῆ, οὗ δὲ νεχροχρᾶτα 

ῬΑΙΟΥ. αὐἱ πιοὸχ ὑοῦ ζστάγμας νεοχρήτου τ᾽ εἰσεπιλειβομένας 

γΘΥΒῸΠΙ Θἰορίδοαπι βίαίυϊί, νευχρᾶτα τὴν (οὐχ) ἐπὶ νεχρῷ, (αλλ᾽ 

ἐπὶ δείπνῳ» σπονδήν ἌΝ ΕΙΪ. 944 ἘΕἸΘοίταθ {γἰθαϊ Τ᾽ ΓΠΘΌΙΒ. 
946. δορίδμητος ϑίδηϊ!ονυ, δορέτμητα ΤΔΟΙδηπ, δορέδματος ὨΪϊπά., 
δορέκμητος ΒΙοιῆθΙα. απηναρίσϑης Ἠδγίαπηρς. 947. (μπὼν ἂν 

ἀοϊοὶ Βοίμθ). χτίσας ἂν. ἴῃ ν. 2580 χτίσσας ἀο]οίο, ΗδρΙμπηβορίῃ. 

948. τέχνων χελεύϑοις τ᾿ ΤιΔΟΒΔμη. τέχνων τ᾽ ἂν ΒΑΠΊΡΘΥΙΡΘΓ. 

849. ἐπίστειπτον Βυγροβ, ἐπίστρυφον Ἠδτίαησ. 94954ᾳ. χτέ 

σας (515 Β0}.}) δηΐθ ἐπέστρεπτον ροηϊΐ Ηρυπι., ἀοθὶοῦ ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠ8. 

αἰῶν᾽ ἐπιστρεπτὸν χτίσας Ῥά]ΘΥ. [Ι͂ἢ 560}0}}8 ζηλωτόν, ὡς τοὺς. 

ἡμῶν. --- ὑπὸ πολλῶν χεγωσμένον Ἀοθ. 5881. ἴῃ 500} 10 γῆς Τρωΐας 

Ῥαου, ουϊ διαπόντιον, γᾶς 50Πο]αβία ἰῃ ἰοθχύθπ ΠαθαΐΪβ56. νἱἀθίαγ. 

ΒΟΠΟ απ δᾶ 847 τοΐουί Οοῃϊηρίοη. 92 γώμασιν ΑὈγΘ50.), λώμα- 
σιν ΜεΥΚΕΙ]. εὐλόγητον Οαρου. 9585. ἐμπρέπει Ἠοἰμηβοοίῃ. 9589. 
ἦσϑ᾽.. ἔζης ΑΡτοβοι. ὅτ᾽ ἔζης ΒυΠον. 860. μόριμον γέρας Ἀδιοἢθη- 

βίθίη. πιπλάντων Ηραῖ!. λάχος τε πιμπλάς γ6] λάχος τ᾽ ἐπέμπλα 
Μοίποκο, λάχος διαντλῶν ϑοΠοριδηη. 9604. πιπλάντοιν γεροῖν 

πεισέβροτόν τε βάκτρον Μανίίη, πιπλάντα τ᾽ ἦρ᾽ ἂν πεισέϑροτόν σε 
βάκτρον Ἠδτυΐαηρ. 961. γερὲ ἼοΥγα}}]. πεισιμβρότου τε βάκτρου 
Ηρδίῃ. 692. (Ἰροέίας Ῥαυν), Τρωϊκοῖς ΒΙοπηΐ. 969 564. εἰν 

πόρῳ ᾿τέϑαφο- πάρος δ᾽ ἐν ἀκόντων βολαῖσιν ἂν ἔσχες δαμεὶς 
δανατηφόρον αἶσαν, πρόσσω χτέξ. Ἠδτίπηρ, εἰ δ᾽. . πόρον τέϑαφο, 
πάρος τοῖς χτανοῦσιν σέ γ᾽ οὕτω δαμῆναι, ἦν ἂν ϑανατηφόρον κτέ. 

Βδιιομθηβίθίη. 8658. (γ᾽ ἐτάφϑης Ηθδῖ}), τέϑαψο Μαγίη. 9θδὅ5αᾳα. 
πόρον τεδάφει. πρόσϑ᾽ οἱ κτανύντες νιν οὕτως δαμεῖεν, ὥστε καὶ 

δανατηφόρον χκτέξ. Ατοίοίοπα, πόρον τεϑήσει" πάρος δ᾽ ὄτταν ὧν 
ἔσχεν οὕτως δαμῆναι {ζϑεῶν) ϑανατηφόρον αἶσαν ΜοΥΙΚΕΙ. 9660. 
πάρος δ᾽ εὖ χτανόντος Βοίῃο, πάρος δ᾽ οἰκτρὸν ὄντα Ἰοηρῇ, πάρος 
σ᾽ οἱ χτάνον ΕΏΡΘΓ. 96654ᾳ. πάοος δ᾽ ἢ κτάνον σε νῦν ὕ)ὰ ΤΊ ΘΙ], 
εἴϑ᾽ οὖν πάρος ἡ νιν χτανόντεσσιν ϑομιποίζ. {πέπρωσον" πάρος ὃ 
οὗ χτανόντες οὕτω δαμῆναι (οἰΐπὶ πάροιϑε ϑανών, ἢ κτανόντεσσιν 

δ 

οὕτω δαμῆναι) Ἠρϑτη. πάρος δ᾽ ἢ κτανόντεσσιν ΔΥ Θ]]ᾶ θ᾽. πάρος 

δὲ χτανόντεσσιν οὕτω χτανόντες δαμῆναι Ταῖο!], πάρος δ᾽ οἱ κτα- 
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νόντες σ᾽ (οὕτω δάμησαν ν6}}) οὕτως ἀπώλονδ᾽ ζῶστε καὶ ῬΔΙΟΥ. 

Ιῖη βοβο ο εἰς τὸν πατέρα αὑτῆς ΕὙΔΏΖ, γουρα ἀπέστρεψε : : ἀπ 

αα γ. 868 τοΐοτί Ηρ μβοϑίῃ. 86θ654ᾳ. πάρος δ᾽ οἵ σ ἀνεῖλόν 

(γ6] σ᾽ ἔϑεινάν) νιν. . δαμῆναι {καὶ τᾶν γε] καὶ τῶνν ϑανατηφόρον 

ΘΟΠΟΘΙΏΔΠΗ. 867. νιν οἴ ΒΌΓΠΘΥ. 96756. ν᾿ ὦφλον 

δαμῆναι" ὃ δ᾽ αὖ ϑανατηφόρον ΑἸμιανὶρ. ΝΠ καὶ λυγρῶν 

βαρρ]οῦ Βοϊβδβοιϑάθ, πάρος ΚΙδίβθῃ, πρόσω Μαυίη, δὴμ τῶν νοὶ τὸ 

τῶνδ᾽ ἂν ΒαΌοΓροΙ, χεένων 611 (δηϊθἃ πάρος δ᾽ ἢ κτανόντεσ- 

σιν 50 θθη5). χαὶὲ σὰν Η1, ΑΠΓΘΠΒ. φίλοις (δαμῆναι φίλοις) σο- 

εἰηρίοη. Εὐτί. τοῖνδ᾽ ὡς δἀάθηάαμῃι. 969. πρὸ σοῦ Βδπι- 

ὈΘΙΘΘΥ. 473. οὐ δύνασαι γὰρ Ἰάοοῦ, ὀδυνᾶσα: γὰρ ὙΠΟ 1ῃ- 

οἰπάοθαὶ Ῥούβοι οἰΐπι οὖ βοῦν. φωνεῖς ὀδυνᾶσα Ηθδίμ, φω- 

νεῖς ὀδύνᾳ σᾷ ΤιΔΟΙΔηπ, φωνεὶς ὀδυνᾶσα" φέ γάρ; (οἰπη ὀδύναν εὖ- 

χαρωνὴ Βοΐϊι, φωνεῖς" Ἰυυ -ὺν οὐ δύνασαι γ Ρ Ο ΜΈΘΙΙΟΥ, φωνεῖς, 

οὗ δύναται δ᾽ ἄρα Ἠαγίυῃρ, φωνεῖς" ὁσία δ᾽ οὖν δυο μϑίθϊη. 

875. σφῷν μὲν Μαγίίι. ἀρωγὴ ΜοίζβεΓ. 978 56. τῶν μὲν γὰρ 

᾿ ὲ γ) γῆς δὴ ϑομοοᾶπηῃ. 876. χατὰ γῆς δή ΒΑ ΘΥΡΕΟΥ͂. 
ἀρωγόοε χατα γης “χ) ͵ Ι Σ᾽ ᾿ ᾿ 

Ῥοβὺ ἤδη Ιδουμδηι (υ ὦ - -Ὁ) 5ίαἑαϊ 1]. χατὰ "γῆς ὑμεῖς ΑἸΜιά- 

νὶρ. χρατοῦσιν ἨδφἰμΞΟΘΙΙ. 81:. (ὐτυγεθον τοῦτο ἀπούρὸν σεν 

γερῶν ὄντων, Ῥοβίθᾶ στυγερῶν 7 ἤμτῶν Ηρ .. σευ ΕρῸ» ανάτων 

οἸΐπι ϑομαοίζ, στυγερὸν τοῦτ᾽ οὖν ΟἸΪπὶ Βοίμο, στυγερὼ τούτω ΒΙοπι- 

ἢ614, στυγερῶν τούτῳ ΒΔΙΛΌΘΥΡΘΓ. στυγερῶν φονέων Μαυίη. οὐχ 

ὅσιαι στυγερῶς (γ6] οὐχ ὁσίως στυγερώς τ οὔτων ΘΤΟ588. στύυγε- 

ρῶν τούτων φρήν τ᾽ ἀγέλαστος (σι. 282 Ν.) ΜοΙῖΘΙ. ἀτογερῶν 

τούτων γέρες οὐχ ὕσιαι ΟΠ Υ. 9774. σεν αβϑὶν τούτον 

παισὶ τὸ μᾶλλον γεγένηται Ηαγίμῃρ, στυχαρον τος οὖν παισὶν μᾶλ- 

λον γεγένηται ΤΕΎΘΥ, στυγερὸν τοῦτ᾽ ὃν παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται 

ἘΙΈ50}1. 378. παισὶ δὲ μᾶλλόν γ᾽ ἐπέκειται ϑοϊναοῖ, παισὶ ὃ 

ἀμῦναι νενέμηται Μανίίῃ, παισὶν δ᾽ (γ6] ἀμφοῖν δ᾽) ἁγὼν ἀμρε “Ὁ 

ΑἸΙμιάνίρ. μόχϑοι γεγένηνται 1, ΚΆΥΒΘΓ. γεγένηνται ῬρδΥΒΟ0ῃ. 51 : 

ΕἸδοίσαθ ἰσϊθαϊν οχ 56}01. ΒΟ ουίθ! 8. τοῦϑ᾽ ὃ Ο ΜΈΕΙΙΟΓ. : ὧϑ 

Νεοίποκθο. 3880. ἄπτερον ἧχε βέλος ΒύΓρ68. 981. χάτωϑ ἀνα- 

πέμπων Θτοϊοίοπα. ἄμπεμφον Ῥογίιβ, ἄμπεμπε ἰῃ 1. ΒΙροῦ!, ἄμπεμπ 

ὦ Μυβρτ., ὁ πέμπων Ἠαγίπῃρ, ἀνελϑεῖν ϑομοθιηδηῃ. 384. ὅτε: 

λεῖται Βοῦ. τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖτε Ἡ ΒίορΠδημδ, τοκεῦσιν ὅπως 

τελῇῆται ϑοα!ίροι, τοχεῦσί γ᾽ ὅμως τελεέτω Ηθαῖϊι, τοκεῦσι δ᾽ ὅμως 

τελοῖτο ϑομαυοίς, τοχεῦσιν ὅπως τελεῖται Βοίμθ, τοχεῦσι δ᾽ ὕμως 

τέλει τέλει ΤιΔομδηῃ, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τέλει τάδε ΜΝ ΘΙΙΔΌΘΓ, 
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τοκεῦσιν ὁμῶς τελεύτα γεὶ τελευτᾶν Ματίίη, τοχεὺς ἔδ᾽ ὅπως τε- 

λεῖται ΗΙ, Αἢτθηβ, τοχεῦσ: δόμοις τελειοῦσϑαι Ο ΜΌΒΙΙΘΓ, τοχεῦσιν 

ὕμοια τήρει Ἠατίαῃρ, τοχεῦσι δὸς ἐκτελεῖσϑαι ἵ, ΚΆΥΒΘΥ, τοχεῦσιν 

ὅμως τελεῖσϑαι Ἡρϊπηβοοῖ. ϑϑοπο]δϑίαπη τοχεῖ ἰθρῖββθ ΟΡΙΠδΙΌΓ 

ΒΘ ΘΡ Δ Π18. 88. γένοιτό μοί {ποτεν Ηθγπι., γένοιτό μοι {πυρᾷ 

Ῥδ]οΥυ. 386. πευχάεντ᾽ ρτπ)., πυρκαέντ᾽ ΕἸΤΗΒΑΡοΙ, πυκνὸν ἔν 

τ᾿ Ιληάδα, ᾿πιαχχοῦντ᾽ Ἠδγίαησ. 8001. πυχνάεντα Ἰορί586 νἱἀοίαΓ 

Οοπίηρίοῃο. 388544. τί δὲ χεύϑω φρενῶν ἐντός; δείματ᾽ ἔμ- 

πᾶς ποτᾶται ἀντίπρῳρα καρδίας: δριμὺ δ᾽ ἄηται ϑυμὸς ὑπ᾽ ἐγκότου 

στύγους ΜοίΖζρον. 389. φρενέ; ϑύον (γ6] φρενὲ ϑυμόν; ἔμπας 

πιδύει, πάροιϑεν δὲ πρόρρει δριμείας καρδίας) ϑομαρίζ, φρένα ϑεῖον 

(γ61 ϑείαν); Βοίμθ, φρενέ; ϑεῖος Βυί!ον, φρενόϑεν γὰρ ἘπηρΘΥα8, 

φρενὸς ἰὸν ΗΙ, Αἴγοη5, φρενὸς οὖρον Ο ΜΏΕ]1ον, φρενὸς ἐντὸς Μαγ- 

τὰ. φρενὸς ἐντὸς ὀργάν; Βδιομοηβίθίη. [π΄ 50}|0}10 οὐκ ἄν (τις) 

Ῥα]ου, ἐπιβουλευϑείην ΑΌΓΘΒΟΙ. 38954ᾳ. φρενόϑεν ϑ᾽ ὃς ἔμπας 

πάροιϑέν τε ἩοϊπΒοΘ. ἢ. 990. ποτᾶται πάροιϑε πρῴρας Ἠρτ- 

δηη. πρῴρας ἀοϊοὶ Ηαγίυηρ. 99154ᾳ. δριμείας τε καρδίας 

ΤαϊποῦυβΒ. ἀήτας ϑαϊνίη. δριμὺς ἧταε καρδίας Ῥούβοη. δριμυ- 

στάκτου (οἰϊπὶ δριμεέας) χραδίας ϑύματος Ήρττ., δριμὺ χκάϑητα:ι 

χραδίας ϑυιάδος Ἠ1, ΑΒ γΘη5. τέ δριμείας καρδίας ἔγκοτον ἐχϑύει 

στύγος; ατοίοίεπά. δριμὺς κάϑηται Βδπομθοηβίοθίη. δριμὺ ϑεᾶται 

χραδέας εἰ]. ποτᾶται περὶ πρῷραν δριμὺς ἀήτης χραδέας ΑἸλιᾶ- 

νὶσ. δριμύ τ᾽ ἄηταε ΟΗΘΠΒ868. 992. οὖρος γγο ϑυμός ΒδιροΥ- 

56Γ. 398 Οτοβϑιὶ ἐγ δυϊς Ηθυηδηη. ἀμφιϑαλῇ Ιδοοῦ, ἀμφιλα- 

φὴς ΗΠ, ΑἸ γοη5, ἀμφιλαφῇ Ἠαγίαηῃρ. 998 5464. χεὔ ποτ᾽ ἂν .. 

βάλοι, .. δαίξας πιστὰ .. χώρᾳ" δίέχαν .. ἀπαιτεῖ Ἰ)Υ 68. 994. 

ἴογί. ὑπὸ χεῖρα βάλοι. -- βαλὼν (εἴ 896 τέμοιτο) ΕἸΏΡΘΓ. 995. δαξ 

ξαι Μαβργυ., δαΐξξασι α ΟὟ ϑομποίάον, δῃώσας 1, Κάγβον, δάξασιν 

ΜοΙΚΘΙ. 990. πιστὰ τέμοιτο ΒΔΙΙΌΟΥΘΟΓ. γένοιτο γαρτά ϑ0Ποθ- 
ἸΏ8 ΠΏ. 398. χλῦτε τάδε, γϑονέων τύραννος ΒΙοπηῆθ]ά. χλῦτε δὲ 
τά, γϑονέων τιτηνοΐ γ6] τιτῆναε Μαγίΐη. τὰ γϑονέων (οἸ ̓ πὶ τετηνά, 
Ροβίθα) πρότιμα Ηδτπι., τὰ γϑονίων τε τίμα Βοίμθ, τὰ γϑονέων τε 
τιμᾶτε ΟΜΈΒΙΙΕΓ, παρὰ γϑονέων τιμηταί Ἠατίπηρ. γϑονίων τ᾽ ἔν- 
τίμοι ϑομοθιηδῃῃ. 

401. λοιγὸς ἐρινὺς ΚοΟΚ. 40154ᾳ. αἶμ᾽" ἀμᾷ γὰρ λοιγὸν 
 ᾿ν ἈΝ. ᾿ -» “Ζ ’΄ »Μ ς᾽ ᾿ ΄ -» 

βριὺς παρὰ των προτέρων φϑιμένων αταν ετερᾶν ἐπάγουσα νεαχῃ 

ΜογΚΕ]. πρότερον οἱ ἑτέραν ἀο]οὶ ΑἸΛιανρ. 402. ἴῃ δἸΐθτο 
56 80}10 λοιγὸν ἀο]οὺ ῬαΙοΥ. 4083. ἐπάγουσιν (οἱ 401 λοιγὸν Ἐρινὺς) 
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πη 1. Βίροίί, ἐπάγουσά γ᾽ Ῥαυν,, ἐπάγουσ᾽ ἔτ᾽ ΒΕΓ, ἐπάγουσ᾽ ἂν 

Βοίμ6. 404 Ἐ]δοίταθ ἰσϊραῖϊς Ηδγηι. τέ ποῖ δὴ ἰάθπι. δ᾽ ἐνερ- 

τέρων Ἠθδί. ποῖ ποῖ δῆτα ἊΝ ΘΙ] ΌΕΥ, πόποι δᾶ ΒΑΔ ΘΓΡΟΓ. πόποι 

δᾶ νερτέρων τυραννέδες τ᾿ ῬΑΙΘΥ. 405. ἴδετ᾽ ὀλιγοχρατεῖς ἃ 

Τ1πιἀνῖρ. τῶν φϑιμένων ΒύγποΥ, φϑετῶν ΤΟΙ Πιδ ΠΏ, τῶν φϑιτῶν νοὶ 

ὦ φϑιμένων ἀραὶ Υ ΕἸ]Δπον, ἐφϑαρμένων Βοί!ο, πεφαμένων Ο Μιθ])- 

161, χειμένων ΚΙαυβοπ, ᾿φϑαρμένων ΒΑΙΡΟΥΡΟΥ, φϑινομένων ἯΙ, 

ΑΒ ΓΘΠΗΒ. 408. ποῖ τις ΕἸΠΊΒΙΘΥ. 409 Ἐ]οοίταο ἰτὶρθαϊ Βο- 

Βογίθ 5. δαῦτε Βοιρῖ.. αὖτ᾽ ἐμοὶ ῬΑΙΘΥ. 40954ᾳ. χέαρ (οἰχκ- 

τρὸνν τόνδε Ηθργπι., φέλον ἦτορ τόνδε ΜοίποΚθ. 409. (κλυούσᾳ 

Ῥᾷυν, κχλύουσά γ᾽ Ἠρδίμ, κλυούσας Ἠδαιΐαμρ), γχέουσαν ῬΔΙΘΥ. 

411. τοτὲ Βοϊδβδομδᾶθ. [ἢἡ 86 ο]ο ὅταν πᾶ. 419 54. (κελαι- 

νοῦτ᾽ ἀνδρὸς ἔπος ΒδιηΠὈΘΥΒΘΓ): κελαινοῦται τόδ᾽ ἔπος Ἠατνίαῃρ, 

κλυούδης ῬΘΆΥΒΟΗ. 41954ᾳ. σπλάγχνα δέ μοι πρὸς ἔπος σου 

κελαινοῦται- εὖτε δ᾽ ἀλκῇ πεποίϑης, φρὴν ϑρασεῖ᾽, ἀποστατήσειν 

ἄχος ὑμῶν" πρὸς τόδε φάσϑε μοι καλῶς Μοίζρον. τ 414. ἐπαλ- 

χὲς {γένηται ΝΝΔΘΒΘΙΒΌΔΟΙ. 414 54ᾳᾳ. ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκὲς ϑρα- 

σεῖαν ἀπέστασεν ἄχος οἸΐπι, Ροδίθἃ ἐπαλκὲς (ἦτορ) ϑαρσῇ, ᾿πέστα- 

σεν ἄχος πρὸς τὸ φανεῖν (φανῆν τιϑ]]οΐ ΥἾ 61}) τί μοι καλῶς ἨθρΙΠ.; 

ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκῇ ϑρασεῖα, ἀπέσταξε δ᾽ ἄχος κτέξ. ϑοβμαοίζ, 

τότ᾽ οὖν αὖϑ᾽ ὑπῆλϑέ μ᾽ ἐπαλκὲς ϑράσος, ἀπέστασεν δ᾽ ἄχος Βαΐ- 

161, τότ᾽ ἂν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾿ ἀλκῆς ϑρασεῖα ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος πρὸς 

τὸ φαίνεσϑαι καλῶς ΒΙοπιΐ., ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές, ϑρασείας ἀπέστα- 

σεν ἄχος 1ιΔοϊιδῃῃ, ὅταν ὃ ̓ αὖτ᾽ ἐπαλχῇ σ᾽ ὁρῶμεν, ϑάῤδει ἀπε- 

στάτησ᾽ ἄχος Ο ΜΎθ]1οΓ, ὅταν δ᾽ ᾿αὖτ᾽ ἐπαλχῆ ν᾿ ΞΡῈ ῥεῖ ἐλπὶς 

ὄπεστ᾽ ὥσειν ἄχος οἰϊπι, ροβίοὰ ὅταν ὃ ̓ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλχᾷ σ ἐσαϑρῶ, 

ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος φαμίσασ᾽ ἐμοὶ καλῶς ΗΠ ΑΒΓΟΙΒ, ὅταν ὃ 

αὖτ᾽ ἐπαλκῇ σ᾽ ὁρᾷ {φρήν νεὶ κήρ). πρὸς τὸ φανεῖσϑαι μοι χαλῶς 

ῥεῖ ἀπέστασεν ἄχος ΚΙαυδθη, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκὴς (ἐπ᾽ ἀλκῆς) 

ὀρώρῃς. ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος προσφανεῖσά μοι καλῶς ΒΑΙΊΡΟΓΒΟΓ, 

ὕταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκῆς ϑρασεῖα πρὸς τὸ φανεῖσϑαΐ μοι καλῶς, ῥεῖ 

ἀπέστασεν δ᾽ ἄχος Ῥεῖϊ6, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκῆ σ᾽ ὁρῶ, ῥεῖ ἀπέ- 

στασε πάντ᾽ ἄχος ατοιοίοπα, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκχῇ σ᾽ ὁρᾷ, ῥεῖ ἀπέ- 

στασεν ἄχος ἘΞΑΤΆΑΒΓΘΏΒ, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκᾶς ϑοάξῃς, ἐλπὶς 

ἀπέστασεν ἄχος ΕτδηΣ, τότ᾽ ἂν δ᾽ εὖτ᾽ ἐπ ἀλκῆς ἄραρεν (σοὶ ὅταν 

δ᾽ αὖτ᾽ .. ἀράρῃ), ἀπέστασεν ἄχος προφϑάνουσά βοε (γοὶ εάν, δ τὸ 

φαμίσαι) καλῶς Οοπίπρίοῃ, τότ᾽ ἂν δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐλπὶς ϑρασεῖ ἀπέ- 

στασεν ἄχος πρὸς τὸ φαΐνεσϑαι χαλά Ἠαγίαπρ, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλ- 

}] 
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χὲς ϑροῆται ἄρρεν, ἀπέστασεν ἄχος φῶς τό μοι φανὲν καλῶς 
Ὕ . Ο ΠῚ Ἴ 

Μϑομαϊ, ὅταν δ᾽ αὖτ 
,;) ᾽ 5» Ὰ - Ἢ ’ ) Ύ κ ν᾽ ι " 

φάνῃ τ᾽ ἐμοὶ καλῶς ἘηρΘΟΥΡ, τότ᾽ αὖϑις παρεστὼς ἐπαλχὲς λύπην 

» ἐπαλκὲς ἧτορ ἄρῃ, ἀπέστασεν ἄχος προὺ- 

; ; Ἁ ἢ ; - . ΡΞ »] ,’ὔλ »ἘῈῚ 

μετέστασεν τάχα πρὸς τὸ φαΐίνεσϑαι χαλῶς (γ6] προὐφάνῃη τέ μο: 

χαλῶς) Βαπομοηβίοίη, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές, ϑρασεῖα ἐλπὶς ἀπέστο- 

ἐπ᾿ ἀλκᾶς ἐπάρῃ (ἐπάρῃ μ᾽ τηᾶγυ]ί σεν ἄχος ΥΕΙΙ, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ 

Οοπίηρίοπ) ἐλπίς, ἀπέστασεν ἄχος Ῥαϊογ, ὕτ᾽ ἡ δ᾽ αὖϑ' ἑτεραλκὲς 
ϑάρσος, ἀπέστασεν ἄχος, ὥστ᾽ αὖ (νεὶ ὥς μοι) τὸ καλὸν δοκεῖν 

ΑἸλιάνν, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχῇ σ᾽ ὁρᾷ, ῥέα αἰνὸν ἀπέστασεν ἄχος 
χτέ. Τανΐθβ, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκὲς ζϑοάξῃ,, φάρε᾽ ἀπέστασεν ἄγου: 
ΟΗρμβο, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές τι λέξγς ϑράσος ἀπέστησεν ἄχος 
προσφανεῖσϑαέ μοι καλόν ἘΕἸ Πἰοίγἢ, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκῇ σ᾽ ἐσα- 
ϑρῶ. ῥεῖ᾽ ἀπεστάτησ᾽ ἄχους πρὸς τὸ φανεῖσϑαί μοε καλῶς ὅϑο0οο- 
Ἰ]8ΏΏ. 415. ϑρασέ᾽ ἀπέστασεν Τανῃ. φρὴν ἄρ᾽ ἀπέστασεν ἄχος 

ΘΟΏΟΘηΘ. ἄλγος γ6] ἄχϑος ϑοθνθηκ. 410. (πρὸς τὸ φανῆνα: 
Ῥογία8). πρὸς τὸ φροντίσαι καλά Ἠρὶμηβορίῃ, πρὸς τό μοε φράσα: 
χαλά οἸϊπι Υ. Ιῃ βομο]ο ἐννοεῖσϑαε γ6] ἐν νῷ εἶναι ῬαΙοΥ. 417 
ΟΥ̓θϑαὶ ὑὐἱθαϊῦ απ Βοίμϊο [Δομημμᾶηη. 417-- 442 ΕἸθοίγαθ {θα 

ϑομαρίζ. 417. τί ὁ᾽ ἂν εἰπόντες Βοῦ.. τέ δ᾽ εἰπόντες Ο]]Π) 
Βοίμρ, τέ δ᾽ ἂν τλάντες ΟΜ 6]16Υ. τέ δ᾽ εἰπόντες ἂν τύχοιμεν; ἡ 

ΝΥ ΙΙασθυ. τέ δ᾽ εἰπόντες τύχοιμεν ἄν, πάτερ; 1,Δομαπ. (τί δ᾽ 

αἰνὰ φάντες γε] τέ δείν᾽ εἰπόντες κτέξ. Ἰοῃρ!}). τύχοιμεν ἂν, τάπερ 

Ηδἰμβοθίῃ, τύχοιμεν οἰάπερ ΑΕ]. ἢ οὐ τάπερ Μοίζρθον. 418. 
τῶν οἸϊπὶ ἀθ]οθαΐ Ηρυδη. τῶν τοχέων ἃ νΪ68. 420. λύχου 
ΒΔΙΏΌΘΥΡΌΓ. 421. εἶσι ΒΔΙΏΌΘΥΡΈΓ. 422 -- 82 ἘΠΘοΐτδο {1Ἱ- 
θαϊ Βοῖμο, ὁμοσο 1,ΔΟβιηδηῃ, 422 --- 21 ΟΟΙΎΡΏδΔΘΟ, 428 -- 82 ΠΟΙ Ϊ- 

Θμουῖο Οατοίοίοπα. ἔχοφε ατοϊοίθμα, ἡ ̓ χοῴα οἸϊῃὶ ὙΥ δ]. ἐἔχοφ᾽ 
Ἄρειον χομμὸν γ86] χομμὸν δ᾽ ἔχκοφ᾽ ἄρειον Ῥογβϑοῃ. χόμμ᾽ Ἄρειον 
Βυΐοσ, χομμὸν Ἄἄρεον ΒοΟΘΟΚΗ. εἶτα Λισσίας ΤγγνΙ. 422. δ8 
οἷο: 4. 428 --82, ΧΟ. 448---8, ΟΡ. 449 -- ὅ8, "1. 4838 --- 42, 

ΧΟ. 422 -- Ἰ, ΟΡ. 488 -- 42 ἀϊδροηϊί ΗΙ, ΑΠΓΘΗ8. 428. (πολε- 

μιστρέας νόμοις οἱη Ηργπ., νομίσμασι πολεμιστρίας 1,ΔΟ Δ), 
ἰαλεμεστρίας ἘηροΥ. 429385ᾳ. νόμοις, ἄπριγδα πληκτὰ πολύπλαγκτ᾽ ἦν 
ἰδεῖν ϑοῦΘΙΚ. 424. ἀπριγχτόπληκτα ϑολιίρον, ἀπρέξ τοι πληχτὰ 
Βίδηϊθυ, ἄπριγδά τοι πληκτὰ ΑΌΓΘΒΟΙ, ἀπρικτοπληκτὰ Ἠραΐῃ. ἀπρηκτα 
ΟἸΐπὶ Ηθυπι., ἀπρὶξ δὲ ϑομποίζ. πολυπάλακτα Βοίμο, πολυπλάνητά τ᾽ 
ἦν οἸἷπὶ Ηθγ., πολυπλάνητα δῆτ᾽ γ6] ροϊΐυ8 πολυπλάνητ᾽ ἄδην ἰδεῖν 
ΒΔ ΡΟΥΘΟΥ. ἔστ᾽ ἰδεῖν ῬΑΙΘΥ. 425. ἐπασσύτερ᾽ ἀτριβῆ τε χε- 

᾿] 

ΑὉ ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΒ. φΩῆ 

ρὸς Μυβρτ., ἐπασσύτερα πατρῷα γερὸς ϑομυοίΖ, ἐπασσυτεροδόνητα 
(γ61 - σοβητὰ) χερὸς Ἠδγίαηρ. 426. πάροιϑεν ἀνέχαϑεν ὙΥοῚΪ], 

ἔνερϑεν ἀνέκαϑεν ἨογΝΘΓάΘη. [ἢ 50}|0110 τύπῳ Βοίῃ!θ. 4927. χροτη- 

τὸν αὐτοῦ ΕἾΤΗΒΑΡΟΓ. ἀμὸν, οἱ, πανάϑλιον οἸ1πὶ ΒΔ ΟΥΡΟΥ. χροτητὸν 

αἱμακτὸν πανάϑλιον (ἄϑλιον ϑομοθιηδη) 18]. χαὲὶ ἀο]οῖ ΕἸΡΘΥ. 

428 544. ΟΟΤῸ οοπίϊηπαί Ηρχτη. οὐ οἱϊπὶ Ὠηα. ΑἸίθσαπιη ἀὼ ἱπαποῖΐ 

ΘΙ ΙΔ. σὺ δ᾽ ὦ δαΐα ἘρΘΥ. 492854. ἀὼ δα παντότολμε 

μῆτερ ΗΤ, ΑἸ ΓΘΏ8. 498 - 87 ἰταηδίοσί ροβὺ 469 ὙΥ 61]. 499. 
ταφὰν ἀτέμων ὝΕΥΓΆ]1]1. ἀτέμως ἔρεξεν ΜοίΖρον. 438 54ᾳ. ἀτίμως 
ἔρεξας .. τίσεις ν6] τὸ παντότολμον ἔλεξας ἨογΝοΥάθη. 484. 
(τέσει᾿[ ῬοΥΒΟΠ). 438544ᾳ. ΕἸ]οοίγαθ ἀαὺ ΒΟΡοτί6115. δ᾽ ἔϑ᾽, ὡς 

τοῦτ᾽ εἰδῆς Οδηίον. ὡς τόσ᾽ εἰδῇς ΚΙάιΒοη, (ἔστω δ᾽ Ἅιδης γ6] ὥς 
τις ἀναιδής ΤΟΠρΡ}}). 439. ἔπρωσε ΟΔΙΏΡΕΥ. 440. ϑεῖναι Οδηΐογ, 
πορεῖν (γτο κτεῖναι) ΟΡ ου. μόρον γε μαιμωμένα οἸΐπι ΗθγΠ., μόρον 

χτόνου μωμένα οἸΐπι Βοί!θ. νόσον ϑοῃορθιηϑηη. χτανεῖν ΒΟΏΜΘΠΚ. 

μωμένα γ ατοϊοΐοπά. 441. δύσοιστον αἰῶνι Ἠφἰηβοοῖ!. 442. ἴῃ 

Β0Π0110 1. τὰ. 448. δ8 οἤόγο (οἸἰπὶ λέγεις π. μόρον Οτοδβί!, 56- 

σαρηίία ἘΠ]Θοίτ 86) ἐσ θαϊ Ηϑυτ., ἘΠ] θοίταθ Η1, ΑἤΓΘΗΒ, 448 --- 8 ΟΟΥΥ- 

ΡῬμδθο, 449 -- 58 ΑἸζουὶ ποι Οτοίοίθηα. 448, (λῆγ᾽ εἰς 

Βοί6). 444. ἄτιτος νοὶ ἀτμενὶς Βοίμθ. οὐδενὸς οΟἸΪπὶ ΗΘΙΊΙ. 

445. μυγῷ δ᾽ ἔφερκτος ϑίδῃϊογ, μυχοῖ δ᾽ ἄφερκτος ΟἸΜΒΕΙΙΕΓ. 

ἀρισίνου Ἠεοἰπιβοοῖμ. [ΤΙ 56Π0110 παρὰ τὴν ΑὌΥΘΒΟΗ. 447. γυγϑο- 

[6 γέουσα οἴϊαηη ῥέουσα οοπίοὶῦ ΤΟΌΓΔΘΙΒ. 448. ἀχούων 

(σύ Υ ϑομοθπιᾶπη. ἐν φρεσὶν σαῖσιν γράφου ϑοία]6Υ, ἐν φρε- 
σὶν σέϑεν γράφου Βοίμε, ἐν φρενῶν δέλτοις γράφου Υγ6] Ροΐ8 

(καὶ 421 ἀο]οίο) φρενῶν ἔσω γράφου γε] μὲν ἐν φρεσὶν γράφου 

ΕρΡΟΡ, φρεσὶν μὲν ἐγγράφου (καὶ 421 (8165) ΓΙ ΚΑΥΒΘΙ. σαῖσιν 

ἐν φρεσὶν γράφου ἘΎΔηΖ, ἐν φρ. γράφου κακά Βοιηᾶμῃ, ἐγγρά- 

φου δέλτοις φρενῶν Τχ ΝΜ 6]16Υ, ζλύματ᾽ ) ἐν φρεσὶν γράφου (οἸΐτη 

ἐν φρεσὶν γράφου σέϑεν) Ῥα]ΘΥ, ἴοτί. ἐν φρ. γράφου τορῶς. 

448.54ᾳ. ἀκούων {τῶνδ᾽ ὑβρίσματ᾽» ἐν φρεσὶν γράφου, δε ὥτων τέ 

σοι Ἤρητι., ἀχούων μὴ παρημελημένα πάρες, δε’ ὥτων δ᾽ ἔσω γεὶ 

ἀκούων μὴ παραπλανωμένῳ νόῳ δι᾽ ὥτων ἔσω Ἠρϊπιδοοῖ!. 44956ᾳ. 

Ἐ]θοίσαθ οοπίπαυδι Ὀἰπά. {γράφουν, δε’ ὦὥτων δὲ ΚΊαυΒβοη, (κλύοιςΣ, 

δι᾿ ὥτων δὲ εϊ!. δε ὥτων δὲ σῶν ΒΙοπιῆοΙ, διε ὦτων δ᾽ ἔσω 

ΒΔ οΥρου, δ᾽ ὥτων δέ σοι ΕΠΡΘΓ. 450. ϑυμὸν ἘηρΟΥ. φρε- 

νῶν βάϑει Ἰὰοοῦ5, φρενῶν στάσει, αυοᾶ 5ομο] δία ἱπίογΡΓοίδΥΊ υἹά6- 

ἴ Ῥαδὶοίο, Ηδγίυηρ. 451. ἴῃ 5οιο]ο δὲ ἀοΙοῦ ῬδΙοΥ. 4δ2. 

ΑΦΘΟΒΥ] 5 ε1. ΝΥ εοκ εἶπ. Αρρεπάϊχ. 1 
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ὅρμα ΒΑΙΙΌΟΓΡΘΓ. τὰ δ᾽ αὐτὸς ἔργῳ μάϑοις γε] τὰ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν ἔργῳ 

μάϑοις Βυΐογ, τὰ δ᾽ αὖτις ὀργῶ μαϑεῖν Η1, ΑἸγΘη8, τὸ δ᾽ αὖ σὸν 

ἔργον μαϑεῖν ΤΙ ΑΔΥΒΘΓ, τὰ δ᾽ αὖϑις ὥρα μαϑεῖν Ὗ ε1]. [Ιῃ Δἰ[θ0ΓῸ 

ΞΟΒΟΠο ἀντὲ τοῦ μάϑε οἱ τῷ τρόπῳ σου 5οἰπηρὶ Ῥδ]οΥ. 4593 56. 

τὰ δ᾽ αὖτις ὀργᾷ μαϑεῖν πρέπει ἨΤ, ΑὮΓΘΠΒ. 4558. χεχλαυμένᾳ, 

Οτοϑίὶ νούβαμι ὑπ θαθηβ, ΤΎΥΜΠΪ. 450. ὧδ᾽ ΑΙα. 457 56᾿ 

οἱ 46254. ΠΠΙΥΘΥΒῚ8 οαμπῖθαβ ἰσϊθαϊ ατοίοΐοπά. 459. ἐυμβάλοι 

Ῥοτβοι, ξυμβαλοῦ ϑομαοῖΖ, ξυμβόλει ΤιΔομηδηπ, ξυμβαλεῖν ΑΝ ΘἸ]Δ ΘΓ, 

ξυμβολεῖ ῬΑΙΘΥ. δέκα δέκᾳ ΒοΒοτΥΘ}18. 4θ0. ἐνδέκως δίκας 

Ηρτπι., ἐνδέκως ἰώ ΒΌΓΠΟΥ, ἐνδίκως τέλος ἘΎδῃ2, ἔνδικ᾽ ἐνδίκως 

ἘοΒϑΌδοι, ἐνδέκως κρίσιν ὙἯ ε1]}, ἐνδέκως ἀράς Βοπιάμη, ἐνδέκως τύ- 

χας ῬᾶγΥ!θ8. 462. πάλαι γ᾽ Οοηγδαί. 4608. ἀνέλϑοι 1,8 0}- 

πᾶπη. ἀνέλϑοι γ6] ἐπέλϑοι βοῇ  ]δβίδπι Ἰορίββθ βυβρίοδίαν ῬδΙΘΥ. 

4θ4- 73 ΠΟΙ ΟΠΟΥ 5. {Ἰθα] ΟἿΠῚ ΒΟΥ ΘΓῸ Ηθγπι., ΒίΓΟΡ ΙΔ ΠῚ 

τηΐον Ε]θοίγαπι οὖ ομουτπη, Δη 1517. ἸΠΊΘΥ Οτοϑΐοπι οὐ ομοόγαπι αἰνιαϊ 

ΤΟ δ ηη., ΒΕΌΡμᾶπι ΟΥΘΒΙΪ οἱ Ἐ]οοίγαθ, δη 5.Ὁ. ομΟΤῸ δαβιρηδί 

ΟΕ Ιοσ, βίσορμδπι Ε]θοῖγαθ, δη 5.0. Οτοϑιὶ οὐπῃ 8}115 Ὠ1ηα.., 5βίΓο0- 

Ριᾶπὶ Οτγοϑὶ οἱ ΕἸ., δηζιϑίσ. ἀσοῦθαβ ποι μου β ατοίοίοπα, βῖτγος- 

Ρμδπὶ Οτοβίὶ, δηςβίν. Ἐ]θοῖταθ Ηδυίαηρ. 4θ4. φεῦ πόνος Βυγ- 

ΠΘΥ. φόνος οΟἸἱπὶ ϑοιαοίζ. ἐχγενὴς ΘΟ! 66. 4θ5. ἄτας θργ.. 

αἴσας Ἠαγνίυῃρ. 46075ᾳ. ὦ .. ὦ ΤΔΟΙΔ ΠΗ. 468. ἀὼὸ ἀεϊοί 

ΒΟΓΠΘΥ. 46954. δώμασι δ᾽ ἔμμοτον ϑομαοῖζ, ἐὼ δάκος ἔμμο- 

τὸν αἵμασιν οἸϊπι Υ 611. ἔμμονον Αὐγαΐαϑ, ἔμμορον γΑ)οΚοπατία8, ἔμ- 

φυτὸν Ἠδγίυῃρ. 410. τῶν ἑχὰς οἱϊπι Ηδτηι. τοῦϑ᾽ ἑκὰς, οὐκ 

οἴπα Βοίμο, τοῖσδ᾽ ἄγος οὐκ ΒυίοΥ, δ᾽ ἕλκος, ὅτ᾽ οὐδ᾽ ΒΑΙΙΌΘΓΡΘΓ, 

τῶνδ᾽ ἄγος, οὐδ᾽ Ῥομαϊάδοῃ. οὐκ γτὸ οὐδ᾽ ϑοιμιοίζ. 472. αἰῶν᾽ 

ἀναιρεῖν Τατη., παιῶν᾽ ἀνευρεῖν Μαβρτ., οἴκων ἀφαιρεῖν ΒυΓΙΘΓ, διώ- 

κειν ἔριν ρττη., αἰτῶν ἔριν 1 Ομ μηδ ΠΗ, αἰωρεῖν ἔριν Βοίϊ, δε ἀμὰν 

ἔριν ῬεΙ]6, αἰανὰν γ6] αἰάξειν ἔριν Τοηρῖ. ἔαμ᾽ ἀνέερον αἱματηρόν 

Ῥανυΐθβ, ααὶ βομοϊ απ ἣν ἤεισε κτέ. βου δὶῖ οἱ δὰ 416 τοῖο. 47256. 

αἱματηρᾶν ϑεᾶν τᾶν οἸ᾿πὶ ΗΘΓΠΙ. 477 -- 86 Οτοβίὶ, 486 -- 511 

Ε]δοῖγαθ ἐσϊθαϊ Βοῦ. 478. αἰδούμενός ΜΝ Βομπαί. 479. τοιάδε" 

σοῦ ΚΙδυΒΘΗ. 480. φυγεῖν με λαμπρὸν ϑεῖσαν 4. μόρον (μό- 

ρον οὑπὶ ΤΌΓΠΘΌΟ) Οδηΐογ, φυγεῖν μέλανα προσϑεῖσαν 4. μ. Ῥαιν, 

φυγεῖν μέ γ᾽ οὐ πρ. Λ. μ. Ἡραΐι, φυγεῖν με γοῦν πρ. 4. μ. ὍΣ ΠῚῚ 

Βοίϊο, φυγεῖν με λαμπρῶς ϑεῖσαν 4. μ. ΒΙοιηβε]ά, οἰκεῖν μετ᾽ ἀν- 

δρὸς ϑεῖσαν 4. μόρον ἘχαΡΘΥαΒ. τυχεῖν γάμων ϑοβμιαθίζ. τυχεῖν 

με λαμπρὰς ϑεῖσαν Λ. πάγας ΕΥἃΠΖ. τυχεῖν με ϑεῖσαν λυπρὸν 4. 
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μόρον 1, ΚΑΥ56Γ, (φυσᾶν μέγα προσϑεῖσαν Αἴγισϑον λέχει ΜϑΟΒπΙαΙ), 

φυγεῖν μέγαν πως ϑεῖσαν Λ. δόλον Ὑ6Ι1, φυγεῖν πέδας προσϑεῖσαν 

4. δίκην ϑομπογάί, φυγεῖν γέλων προσϑεῖσαν Αἰγέσϑου δόλους Ἠθϊπι- 

βοϑίι, φυγεῖν με γῆν, πρ. ἡἴγισϑον δέκῃ ῬΑΙΟγ. φυγεῖν φόβον Ἠδυ- 

ἰαηρ, φυγεῖν δέκην Βατραγά, φυγεῖν πάγας ΒΜΟΒΒΌΔΟΙ, ϑανεῖν μ᾽ ἐᾶν 

(γ6} ἔα) οἱΐπι βομβοθπᾶμπ. βόλον βυρρ]οὶ (πόνον οἱ δόλον τορυ Δ η5) 

ΚΙαυβθη, φϑόρον Ηρτγηι., πόνον ἘΏρΡΘΥ, κότον ὙΥΘΙ ΟΚΘΥ, βλάβην τιθ5010 

αυἷθ, μόγον Ζακαβ, δόλους 50Πο]]ϑίδηη Ιοσίββ ρυΐαί Ῥαϊθου. 4481]. 

βοτῶν Ματίϊπ. 1π 56}0}1ο ϑύοιμεν ΒΑΙΠΊΌΘΓΒΕΓ. 4815α4ᾳ. ἔννομοι 

χϑονὸς . . εὐδεέπνοις νεχροῖς ἄτιμος ἐμπύρων σὺ κνισωτῶν ἔσει 

Ηατγίαηρ, ἰοτῦ. ἔννομοι χϑονός . . εὐδείπνοις νεχρῶν .. ἄτιμος ἐμ- 

πύροισι κνισωτοῖς ἔσῃ. 489. ἴῃ βοῃοο νοῦ οὕτως τὸ ἑξῆς δηΐθ 

ἄτιμος ἐν πυροῖσε κτέ. Ῥοποπάδ γἱδἀοηίασ. 482,54. εὐδεέπνοις γϑονὸς 

ὡς χνισωτοῖς ἔσει (6Χ 50}|0].) ΜΔ, ΊΗ. 488. ἐμπόροισι ΜαβρΥ. χνισ- 

σωτᾶς Βοί!ο. 488. πανηλίους Μοίποκο. 488. δὸς σὺ δ᾽ Αὐγαΐαϑ, 

δὸς δέ γ᾽ (εἰ δὸς δ᾽ ἔτ᾽ Ηργπι. δὸς δέ τ᾽ εὔμοιρον ϑομαοίζ, δὸς 

δ᾽ ἔπ᾽ εὔμορφον γε] δὸς δὲ σύμμορφον γεὶ δὸς τελεσφόρον Ὠϊπᾶ., 

δὸς δὲ γαμόρον ϑομποίάονπίῃ, δὸς δ᾽ ἔτ᾽ εὔμαχον Ἠδνίαῃρ, δὸς δὲ 

ϑεύμορον Μεΐποκο, δὸς δ᾽ ἐτεόμορφον Νάχοκ. εὔμορτον ἨΤ, ΑἸ Γ6Π5. 

Ἐοτί. δὸς δ᾽ ἐτήτυμον. 490. ἀμφέβληστρ᾽ ἐν οἷς σ᾽ οἸϊπι Ὗ. 

ἀμφίβληστρον ὡς ἐκ. ΒΙοπιῆο]4. ὡς ἐκαίνυσαν ΑΌγΘΒΟΙ, ᾧ σ᾽ ἐκαι- 

νέτην αΙΟΚομτία8, ᾧ σ᾽ ἐκοέμισαν 1, ΚΆΥΞΘΓ. 491. δ᾽ ἀοϊοί 

Θίδηϊου. ὅϑ᾽ ἡρέϑης Ὀϊπάοτί. ὅτ᾽ ἠγρεύϑης ΝΑΡΌΘΓ. 49154ᾳ. ἀ6- 

Ιοἱ ΗΟ. 492. αἰσχρῶς γε ΒΑΙΠΙΌΘΓΡΘΙ. βουϑύτοισιν οἸΪπὶ 

Ηρτπι., δυσλύτοισιν Ἠατίπηρ, τ᾽ ἐβουϑύτησαν Ν ϑομιηϊαί. ἐγκαλύμ- 

μασιν Ῥογίῃβ. 494. φιλτάτοις Τθ)ομΔ]άϑοη. 498 -- 97 δηΐθ 

Τυγν εἰ απιὶ Ἐ]Θοίγαθ ΘΟὨ Δ ὈΔηΐαΓ. 495. σύ τοι ϑομαθίζ. 

496. καὶ τὰς ϑίδηϊ!ογ, καὶ τοῖς (οΠἷπι ἐχϑροῖς 8) Βοίϊιο, ἢ βὰς 

ΒΑΠΊΘΘΓΡΘΓ. ἢ τὰς ὁμοίας αὐτὸς ἀντίδος βλάβας οἸϊπι ΥΥ Εἰ], ἢ τὰς 

ὁμοίας αὐτὸς ἀντίδος λαβών Ἡ Κοοκ, αυοὰ πὰπὸ γϑοορὶΐ ΥὟἾ 61] λα- 

βεῖν τοϊϊμθπβ δὲ νϑύϑιιῃ Ε]θοῖγαθ {6 }8. Τῃ βοιο ο δὸς ἀντιλα- 

βεῖν Ῥαϊου. 498. 511 Ε]οοίταρ ἰτϊθαϊ ΤΥ Ϊ. 

500. ἄρσενα σὸν ὁμοῦ γόνον ϑομαοίζ, ἄρσενάς δ᾽ ὁμοῦ γόνους 

Βοίμο. γόνου Βυί]ον, πόνον ΗΤ, ΑἸ ΓΘΠΒ. 501 Οτοβίὶ, 602 Ε]θοίγδθ, 

508 - δ05 Οτοβίί, δ0654. οὐ 509 δηΐθ 608 ἰγδηδροβίϊαπι Ε]θοίΓἂΘ {τ]- 

ναϊ Ηδτπι.. 601 ΕἸΘοίγαθ οοπίϊηπδῦ οὐ 602 -- Οτοϑίὶ ἀαὶ β'υαπΠδα. 

602. ἰπ 5οοο ζῶμεν Ῥᾶνίθ5, (σῷοι ὦμεν ῬᾶΑΙΘΥ. 509. χώ- 

νες Ῥογίαβ. [Ι͂ἢ βΒ0ῃο]ο σώξοιμεν σε ῬΔΙΘΥ. 508 ---ὅ ἀο]οὶ 
165 
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Ιλιαν]ρ. 504. ὀχοῦσι ϑοϊιιοῖζ. [π ΒΟΒΟ]ΪΟ (ὡς) ἐκεῖνοι ῬΙΘΥ, 

ἐπιπολῆς ϑίορμῃαπυβ. δ065. λινοῦν γϑ] λίνων Βοῖ!ο. 5δ507. σῶξε 

γ61] σώζης Τυτνμ τι, σώξου ΒΆΠΙΕΓ. σῶζε σόν γε τιμήσας γόνον 

Βοίῃο. αὐτὸς δὲ σῶξε, νοῦϑὰ 509 ρΡοβί 501 οοἸ]οσαῖο, Ηοτη. Ὑ61- 

51 ἀο]οί ῬδΙΘΥ. 507 .--- 509. αὐτὸς δὲ σώσει, τόνδε τηρήσας λό- 

γον, τέμημα τύμβου, τῆς ἀνοιμώκτου τυχών ΟΥ̓ΕΪΙ. 608. ἀμεμφῆ 

τόνδε τιμᾷ τὸν λόγον ΟΔΗΪΟΥ, ἀμόμφητόν γε τεῖναι τὸν λόγον (Ῥυ]δαὶ 

ο5 γϑυβαβ {θα 65) Τυγν , ἀμεμφῇ τόνδε τιμήσας λόγον, ὙΘΥΒᾺ 

5601 ἀοϊοίο, οἱἶπι ϑομαοίζ, ἀμεμφῆ τόνδε τιμήσει λόγον, ὙΘΥΒΌΙΩ ΟἿΠῚ 

Βονοτί. ροβὲ 609 ροπθῃβ, Εὐίανγαΐ, ἀμεμφῇ τόνδε τέμα τὸν πλόκον 

Τ,αἰοηπίαίπθ. ἀμεμφῇ τόνδ᾽ ἔτεινα τὸν λόγον ϑοία!ον, (ἀμόμφητον δ᾽ 

ἔτεινα τὸν λόγον ὙΦ] οΥ), ἀμεμφῆ τόνδ᾽ ἔχρινα τὸν λόγον 16], 

ἀμεμφῆ τόνδε κρένομεν λόγον Ἡδηβοθίῃ. Ὑογβαπὶ οἱοἰθαὺ ϑομαθίζ. 

509. τῆς τ’ Ῥοτίιβ, τῆσδ᾽ ϑοϊμιθί. τῆς τ᾿ ἐποιμώκτου Ἠδγίπῃρ, 

τῆς πανοϊμώκτου γε]. Ὑογϑαπι οπδὶῦ ΑἸά., γοβί δ00 οΟἸ]οοαθδΐ 

Ἠρδίῃι. 515. ϑανοῦσ: δ᾽, οὐ φρονοῦσι οἰϊπι Ηφητηδηῃ, ἀλλ᾽ οὔτι 

γ᾽ εὖ φρονοῦντε ΟΜΌΘΙΙΕΓ, ϑανόντι δ᾽ ἐκ φονέων τί Υ ε11. [Ιη 

αὐτῆς ῬΑΙΘΥ. 516. ἴῃ 56! ]ο (ἀντὶ ᾽ 

560} 10 φρονοῦντι τὰ ἀπ 

τοῦ διστάξω ὅ τι ἐπέμφϑη ΑὈΤΘΒΟΙ͂Ι, διστάζω ὕ τι οὖν ἐπέμφϑῃη 

Ὁ 
» ᾿ 

Πανίθϑ, διστάζω διότι οὐκ ἐπέμφϑη ῬΑΙΘΥ. 517 ἀοϊοῖ θυ Υ- 

ἄρῃ. 5920. Ξομοιαπι δὰ 515 τοίοσὶ ῬδΙθυ. 6921. παρῆν 

δηΐου. γρ. παρῆν γτὸ γρ. παρῆς ῬαΙΘΥ. 595. ὡς δ᾽ αὐτὴ Ηρ. 
»Ἄἢ» 

ἔδοξε γὼς αὐτὴ ΥΊΘΒΘΙΘΓ. 597. ὃν οἰϊπι Ηδτπι. σπαργάνοις τε 

γε]. ὁρμῆσαι Ῥογβοι, ἁρμόσαι Ἠαγίπηρ, ἑρμάσαι Μϑομπαί. δὅ9 7 

᾿ς 599 αηΐο Αὐγοβομίαπι ὁμοτο ὑυἱθθ θαπίαν, ουἱ το] πα, ΒΟΓῚΌΘῊ8 

δ2154. ὁρμῆσαν .. χρῆξον τὺ, Ἠοἰηβορί!. 5928. τινὸς τοί ποί 

Ηρττη. χρῇζον τὸ οἸἱπι ϑομαοίζ. 599. καὐτὴ. . μασϑὸν ῬοΥ- 

580η αὐτή τ᾽ ἐπισχεῖν ΥΥ εἰ]. ἔν γ᾽ ὀνεέρατε ἘἸΠΙΒΙΘΥ. 90. καὶ 

πῶς ἄτρωτον ΘΓΘΡΉ8 ΠΤ. ἄτρωτος ῬρΔΥΒΟΗ. ἄτρωτος οὗ γὰρ ἦν 

Βυΐ]ου. 592. ὕδρος γτὸ ἀνδρὸς οἸ πη Βοΐ!6. τέρατος Υ6] νυχ- 

τὸς γ6] οὐ τόδ᾽ . . πέλει Μαγίίη. μάτην ὄνειρον ὄφψανον Ἠδ’- 

πῆρ. μάτην δράκοντος ὄφψανον ἍΥΊΘΙ. Ιπ 5601} 10 παρήγαγε ΥἱἹοΐ. 

538. χέχληγεν ΒΑΙΙΌΘΥΘΘΓ. 58454. πάλιν δ᾽ ἀνήϑοντ᾽ ΜεΙπΘΙΘ. 

ἀνῆϑον ἐκτυφλωϑέντας .. λαμπτῆρας Οοθοί. 5836. δ᾽ Βίδῃϊου. 

540. νιν ὧδε ϑομαοίζ. 54154. ἐξέλειπ᾽ ἐμοΐί, οὕφις τε παὶς ὡς 

Ἠασγίυηρ. 542. ὄφις τε πᾶσιν σπαργάνοις ὁπλίζετο Τυτῃ., ὄφις 

τε πᾶσιν σπαργάνοις ὡπλίζετο Υἱοὶ., ὄφις τε πᾶς ἐν σπαργάνοις ὡρ- 

μίζετο Ῥαυν,, οὔφις ἐμοῖσι σπαργάνοις ὡπλίζετο Ῥογβοῃ, ὄφις γε, 
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παῖς ἐν σπαργάνοις ὥς, ἵζετο Ἠθαΐ, ὄφις, ἅτε παῖς, ἐν σπ. ὡρμέξετο 

Θομαοίζ, οὔφις τε (γε ΗδθπμϊηρΡ)ὴ παῖς ὡς σπ. ὡπλίζετο Βυί]ον, ὄφις 

τε πᾶσιν σπαργάνοις εἰλίσσετο ἘΔ56, ὄφις τε παῖς ἐν σπαργάνοις 

ὡπλίζετο ϑοινοηϊ,, οὕφις ἄπαισι σπαργάνοισι πλάξετο Βοί!δ, οὕφες 

ἔπειτα σπαργάνοις ὡπλίζετο Μαγίϊι, οὕφις σπαϑήτοις σπαργάνοις 

ὡπλίζετο Βειρῖκ, οὔφις ὅπως παῖς κτξ. ἈΠΟΙΥΠΊΙΒ, οὕφις ἐπ᾿ ἀμὰ 

σπάργαν᾽ ἠδ᾽ ὅπλ᾽ ἵζετο ΚΙαυδοη, οὕφις σχέπασμα κτέ. Αατοίεΐοπά, 

οὕφις τ᾽ ἐπ᾿ αὐτὰ σπάργαν’ ἡπαλέζετο ἘΞΑῚΤΑΉΓΘΙΒ, οὕφις ἐπᾷξας 

(γ61 ἐπεισβὰς) σπάργαν᾽ ἀἄμ᾽ ηὐλίζετο ΒΑΡ οΥΡοΙ, οὕφις ἐπ᾿ ἀμὰ 

σπάργαν᾽ ἡρπαλίζετο ἘΊδπΖ, οὕφις ἐπάξας σπάργαν᾽ ἐπεμειλίζετ 

ΗΑΆΚοοΙι, οὔφις ἐμοῖς ἐν σπαργάνοις ηὐλέζετο 1, ΚΔΥΞΘΓ, οὕφις τε 

παιδὸς σπαργάνοις ὡπλίζετο Τοηρ!!. ἠγλαΐξετο, ἠλεγέζετο, ἡπλοΐζετο 

τορασϊαῦ Οοπϊηρίοῃ. 489. ἐμοῦ ϑομαοίζ. δ45δ. ἀμφιταρβὴς 

τῷδ᾽ Ταχι., ἀμφιταρβεῖ τῷδ᾽ ΒΙοπηῇ. 546. νιν ἣ ̓ ξέϑρεφεν ῬοΥ- 

ἰ5. ἴἷπ 50 ο]ο τὸν δράκοντα, ὃν ἔδει (αὐτὴν) ϑρέφαι. . γάλακτι, 

δεῖ αὐτὴν ϑανεῖν βιαίως, ὅ ἐστι... πληρῶσαι ῬΆΙΘΥ, ΘΟΓΙ ΘΠ. ΠῚ 

νἱἀοίαν τὸν δράκοντα, ὃν ἐπεϑύμει ϑρέφαι τῷ ἰδίῳ γάλακτι, δεῖ αὖ- 

τὴν δι᾽ αἵματος τὴν ἐμὴν ἐπιϑυμίαν πληρῶσαι. 548. χτενῶ Τυΐ- 

ΠΘΌα8. 549 Οτοϑίὶ οομεϊπαδτο βοϊθηΐ, γϑυβαὶ ὅ81 βαυθιυηρ 

Βορίβιηαπά. 580. γένοιτο δὴ οὕτως Ἠδνίπηρ, οὕτως γένοιτο γε] 

γένοιτο δ᾽ οὖν τώς ΜΝ Ιμο ΚΘ. 551. τούσδ᾽ Ῥααν. τοὺς δεῖ 

Βυγραγά, τοὺς δεῖν τε ἨοΘη6. ποῦ δεῖ τί ποιεῖν. ποῦ δὲ μὴ 

Ὑγ 6]. τὰς δὲ μή τι ϑίδη!ογ. τέ δρᾶν χρεών 'Τοάΐ. ΒΟΓΙΌΘΩ5 λέγω 

γοΥβαμῃ ροβὺ ὅσ2 ροῃὶϊ ΗΘ. 558. ὑμῶν δὲ ὙΥΕ6]!. δ54564. 

ὡς ἂν δόλοις . . δόλοισι καὶ ληφϑῶσιν νοὶ χτεένωμεν ΟἸΪπ], ὨῸΠῸ 

δόλῳ δὲ καὶ ληφϑέντες, ἐν. . ϑάνωσιν ῬΑΙΘΥ. δδδ54ᾳ. δόλῳ 

- Ῥαιν, δόλων γε Μαβρτ., δόλῳ δὲ δῦ. δόλῳ τε καὶ ληφϑέν- 

τες... ϑάνωσὰν ΜΙοΪ!, δόλῳ γε καὶ ϑάνωσιν. . ληφϑέντες ΗΠ] ηὉ. 

δδθ. ἁλόντες ΚιγΟΠΠΟΙ, 557 βρυτίαπη παροί ΚΊΘΙ. 588. 

ξξένῳ ΚΙαῦβθη. παντελὲς σάγην ἐγὼ οἸΐπὶ Βοί!θ, παντε ἐς, σάγην 

Βαίϊοσ. ϑομοιδβίαπι ἴογί. ξένου γὰρ εἰκὼ μιδθυΐδθθ Ρυΐδΐ 

Ῥα]ου. δ5954. ἥξω σὺν ἀνδρὶ τῷδ᾽, ἐπιστολὰς φέρων Σ᾽ τροφίου, 

φέλου τε καὶ δορυξένου δόμων ἨρίμηΒοοί} 4616 η5 Πυλάδη οὐπὶ Μοὶ- 

ποκίο, ααΐ ἰρ86 οοηῃϊοὶς ξένος (γ6] φέλος) δὲ τῶνδε καὶ δορύξενος 

δόμων. 560. καινοῖς τε ζ{μύϑοις) ἐκ δορυξένων δόμων οἸ τι, 

Ροβίθα ὡς δὴ ᾿ξαναστὰς ἐκ δορυξένων δόμων ΕἸ]. 561. Παρ- 

νασίδα ἘΜΙΉΒ]6Υ. 568. χεὶ δὴ γαϊοΚοπαγίαβ. εἴ τὲς οὐ φαιδρᾷ 

Ροτίιβ. χἂν δὴ .. οὔτιν᾽ ἂν ἨθΠπηΒοοίἢ, 5605. μενοῦμεν οὖν 
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τὼς οἱἶπι Βοίϊμο, μενοῦμεν αὕτως (αὔτως ΚιγΟΒΒΟΙ͂) ΙΟΠΡΊΝ. (ἔστ᾽ 

ΟτΥ6}1}}). ὥστ᾽ ἐποικτέζειν Ἠογ ΘΓάθΗ. 567. πύλαις ἱκτῆρα τόνδ᾽ 

ΗΟ . 56754. ἀπεῴγετε ΑἸά. ἀπεέργετε, Αἴγισϑος εἴπερ οἷ- 

δεν ἔχδημός περ ὦν; Ὀὶπά. οἶδεν ἔχδημον περᾶν ΑἸκιάνρ, εἴπερ 

ἔνδον, ἔνδημος παρών ἨογΝΘΓάθΗ. εἴπερ ἤδετ᾽ ῬΗΒταιη. οὐ πα- 

ρεῖδ᾽ ἂν ἔνδημός περ ὧν Ναροσ. ἐν δόμοις παρών Τὰ ΜΙ ΒΊΟΥ, ἔνδο- 

μος παρών ΥοΙάποΥυ. 5171. ἣ δ᾽ αὖ μολοῦσα παιδέ μοι ΟἸΪπη Βοίμο. 

δ5715ᾳ. μολεῖν . . ἕξει (ῬΓῸ ἐρεῖγ. . βαλεῖν ἊΝ ΕἸ]. ἔναντά μου .. 

ἕρπε:  ἀΚοῇε]ά. ἔναντά μοι κακόστομα ἐρεῖ... χάχ᾽ ὀφϑαλμοῖς βα- 

λεῖ Βομοοθᾶπη. μολόντ᾽ ἔναντά μοι χατὰ στόμα ἔσται καὶ... λαβεῖν 

1, Καυβογ, μολεῖν ἔναντά μοι κατὰ στόμα ἀρεῖ... ὀφϑαλμοὺς βάσιν 

Ηατίυμῃρ. διὰ στόμα 1 ἀρεῖ Ηργποσάρη. ἣν χαὲὶ. . στόμα ἅπαξ ἐπιστὴ 

χαὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς φανῇ ΟΔΙΡΡΕΙΙ. 579. ἕρπει (ρτὸ ἐρεῖ) Ῥδαν,. 

ἔλϑοι, σάφ᾽ . . βάλοι ἨθδΙ, ἐρεῖ" σάφ᾽ . . βαλών Μαγίϊῃ, ἐρᾷ... 

λαλεῖν ϑομποτάϊ, ἐρεῖν. . βαλεῖ Ἡριϊης. 5674. γερὶ βαλὼν 

ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ. 575. ὑπεσπανισμένην ἸΟΠΡΊΝ. 577. νῦν δ᾽ οὖν 

Ηατίαηρ, οὐκοῦν ΚΙΡΟΒΠΟΙ. 579. ὑμᾶς ἴῃ 1. ΒΙροί!. φορεῖν ΗΘ 6 Γ- 

ἄρῃ, ἴοτί. τρέφειν. 580 ἀοϊοθαὶ οἵἶπι Ὀἰὶπᾶ. σιγᾶν δ᾽ ϑοϊιαείζ. 

τοῖς καιρίοις γὰρ δεῖ λέγειν τὰ καέρια Ναυοῖκ δὰ Αθβοι. ἴγαρτη. 204. 

581. ἄλλα τῷ ϑεῷ οἰϊπι Βοῖμθ. 58154ᾳ. ἄλλα Φοῖβον . . ὀρϑώ- 

σαντα ϑομαοίΖ. 588 -- θ48 Ποιηϊο μου 5 {Ἰθυ] ατοϊοίομα. δ8. 

γαῖα Ηραίι, γ᾽ ἀὴρ 6Χ 6801. Ταγποῦαβ. ϑομοϊίαπι πολλὰ . - πέπ- 

τοντες δᾶ 689 (687) τοίογυ Τοηρ, Ἰΐθτη Ῥαϊου, ροβξί ἀκτῖνος ΒΌΡΡΙΘἢΒ 

καταλαμπύμενος. 584. χαὶ δεινὰ ΒΙοπιῆο]α. δεινὰ δαιμόνων 

ἄχη οἰΐπι Βοίμο, δεινὰ δειματοῦν δάκη ϑομαοῖζ, δεινὰ δειμάτων δάκη 

Νατίϊη, δεινὰ κειάτων ὀχᾷ ΜΕΙΚΘΙ. ἄγη ΔυταΐαβΒ. ΑἸ ΘΓΌΠΙ 508Π0- 

Ἰΐαπι 5ἷο ἀἰβίαπρί!: δειμάτων : καχῶν. δεινά: κάκιστα. ἄχη: βλά- 

βὴν ῬαΙΘΥ. 58654ᾳ. ἄντην Βοί!Ε. βροτοῖς (οἱ δὅ95 παντόλμους 

υ -- ἔρωτας) Ῥαυν. βροτοῖσι βλαστοῦσι καὶ ΘΟ οηϊ, βροτοῖσι" πλά- 

ϑουσι καὶ ΕτδηΖ, βροτοῖς βρύουσι, βλαστοῦσι Ἠρὶμηβοοίι. βροτοῖσι, 

βλαστοῦσε καὶ ἘΥΔΘαΤΊΟΝ. 587. πλήϑουσι ΒΙοπιῆο]4. βλάπτουσι 

Βυί!οσ, αἰστοῦσι Μαγίίῃ, δάπτουσι γ8] ἰάπτουσι γοὶ ἀϊστοῦσι νοὶ ῬΟΙ5 

ἐλαστροῦσε ΒΑΙΠΌΘΥΡΘΥ, φύουσι Μεΐπεοᾷκθ, πλήσσουσι ΤιΔΕΡ ἢ οπὶ (ΡΤῸ 

βλαστοῦσω). πλάϑουσι" καὶ πεπλαγμένοι ΜΕ1155. καὶ πεδαιχμέῳ ΟἸ ΠῚ 

Ηρτη., χἂν πεδαιχ μέῳ ἘΏΡΘΓ. 5875. πλάϑουσι, βλάπτει καὶ 

πεδαιφνίου λαμπάδος πεδάορον οἸΪπὶ Βοίμο. χαὲ λαμπάδας πεδαόρους 

(ἀο!οἴο πεδαέχμιο) ΑἸλιάνς. πεδάμεροι Ὑ ΟΙΙΔπιογ. πεδαέκνιοι λαμ- 

ς πεδάγγαροι (γ6] ποδάγγαροι) ΜΕΙΚΘΙ. 587544. πλάϑουσι 
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βλάσταις χαὶ πεδαιφνίους λαμπάδας πεδαόρους πτῆνά τε καὶ πεδο- 

βάμονα κἀνεμοέντων (οἸ πὶ κἀνεμοεσσῶν) αἰγίδων φρίσσει χότον 

Θοπαοίζ, λάϑουσι καὶ πεδαιχμίοις λαμπάδες πεδάμεροι . . κἀνεμόεντ᾽ 

ἂν εἰχάϑοι φραδᾷ βροτῶν ΜοΙΖθοΥ. 58954ᾳ. πτανὰ δὲ χαὶ πεδο- 

βάμον᾽ ἀπ᾽ ἀνεμοέντων (οἸἵπι κἀνεμόεντα) δι. πεδοβάμονες ἀνε- 

μοέντων Ἠθδΐ. κἀνεμόεντ᾽ ἂν ΒΙοπιῆο]4. πτανά τε γαπεδοβάμονά 

τ᾿ ἀνεμόεντ᾽ ἂν ἘΉΘΕΓ. 591. λαμπάδων Ἠεοϊηδοοῖ!. φρίσσει 

Ηρα, φράσαις ΒΙοΙΙΠο]4, τρέσαι Ματίη, φράσαν ΜΕΓΙΚΘΕΙ. 592. 

(ὁπερτόλμων ἂν ἀνδρὸς ῬΟΙΒΟΠ). 59954ᾳ. {μὲν ἀνδρὸς . . τίς 

(ἂνν λέγοι; Ἠθδίῃ. 598. ἀνδρὸς (ἂνν Ηρα. φρόνιν τίς ἂν λέ- 

γοι ἨοΥ ΜΘ ΓάθΗ. λέγῃ ΒΙοπιβο]4, λέγει ΜοΙηοΚΘ. 598 544. τίς 

λόγῳ κ. γ. φράσει (οἸϊπὶ φύσιν) τ. παντόλμοις (παντόλμοις Ὁ). . βρο- 

τῶν συζύγους ϑ᾽ (ϑ᾽ ὙἹοίοτ 8) ὁμαυλίας, ἨθΙΤΙ. 594544. φρε- 

σὶν συννόμους παντόλμων ἔρωτας ἄταις βροτῶν ΑἸλιάπρ. 59ὅ. 

παντοτόλμους (δπίον, παντολμέας ῬαΌΥ, παναϑλίους ϑομαοίΖ, παᾶν- 

τολμίαις Οτοϊοίοπα, παμμηχάνους (παμποικίλους, παμπαιπάλους) 

Ἡοἰπιβοθίῃ, παντόλμων Μθ}}1158ὅ. ἔρωτας, (ἔρωτας) ΚΙαΒ6η, 

τας {βαρείαις) ΒΑ ΟΓΡΘΓ. 596. ἄτᾳ ϑομποίζ. φκχρατεῖν) ε 

τας Μείζρον, ζφρεσὶν» ἔρωτας 'Τοάϊ. 596θ54. (αἰναῖσέ τ᾽) ἄταισι 

. συζύγους ὁμαυλίας : οἰ]. 597. ξυζύγους ϑ᾽ ψιοϊοτῖα5. δ᾽ 

ἀοϊοὶ Ἠαδγίαμρ. 598 54. ἀπέρωπος ῬδΕΥ͂, ἀπερωπὸς γ6] ἀγέρω- 

,ος Καρϑβίον (8 Ηρβυ οι. 5. Υ. ἀπερωπός). πάρα νείκᾳ Ηρττ!., ἄρα 

νικᾷ Ἠαγίυῃρ, παρανήχει Υο] παρανέκει ΜΘΓΚΘΕΙ, παρακινεῖ 1᾿ν ΜΆΘΙΙ]ΘΥ. 

599 5Ξ4ᾳ. παραμεέβει κνωδάλων τὸ. πᾶν κότον Μοῖζροι, παραμείβει 

χνωδάλων τεχνουργίαν Τοαί. 

600. καὶ βοτῶν ΒοΡοτί6}108, καὲ πτερῶν ΟΡοΙΙΟΚ. 60156αᾳ. 

ἴστωρ... τᾶν . . προνοιᾶν ΝοΚοΙ. φρίσσει δ᾽ ὅστις Τοαί. ὑποπτέροις 

ΟΧχ 5680]. Τασμθῦυβ. ὑποπτέροις φροντίσιν ὃμαϑείς Ἐχηροτῖα5. ὗπό- 

πτερὸς φροντέσιν δάαις ΕΎΔΗΖ, ὑποπτέροις φροντίσιν γαϑεῖ Ν666185- 

Ὀδοῖ, ὑπόπτερος φ. δειλαῖς ΔὟῪ οἰ]. Ιῃ 50}0110 ὑπόπτερος ΟΡ γα οῖ, 

609. δαΐαν μῆτιν Τοαί. 6092.54. φροντίσιν τὰν δαεῖσ᾽ ἁ (ἂν 

Ῥαϊου) Ηδτηι., φροντέσιν δαῦσιν ΟΜ ΈΒΙΙοΙ, φροντέσιν, δαΐαν ἃν Ηδι:- 

ἴὰπρ, φροντίδ᾽ ἐστὶν δαεὶς τὰν ΕπροΥ. δᾷαν ϑοΠΟΘΙΠΔΠΗ ; δαις 

ΜοίζΖρου. 604. μήσατ᾽, ὦ Κροκ. 605. πυρδαὴς τινα Ταχῃ. 

οχ 5610].; πυρδαῆτις Ὗ ε]1. πυρδαῆ ποινὰν προνοέᾳ (γ6] ποινᾶς πρό- 

νοιανὴ Ναγίϊπ, πυρδαὴς γέννα ποινάν Ἠδτγίμθῃρ. 606. αἴϑουσα 

Ῥᾷιν, κάουσα Ῥοῖδομ, κάρφουσα ΒοΙΠο. δαφοινοῦ οἸΐπι ϑοιαθίζ: 

δαφοινὰ ῬΟΠΠΘΙ, δαεινὸν ΜοΥΚΕΙ. 607. ἴῃ βομοῖο ἥλικα: ξύμ- 
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μετρον χτὲ. Ὀϊπά. 608. χελάδησεν θη. 609. σύμμετρον 

ΤυτηθῦυβΒ. σύμμετρόν τε βίῳ τέχνου Ἠατίαηῃρ. 610. »Ρορί ἐς 

Ηΐοτα ἴῃ Μ οἴᾶβᾶ, απ π᾿ ἤπϊ586 υἱάθίαγ: ἰογίαβββθ ἸΡΊΟΣ ἐπ᾿« Ὠϊπα. 

61154ᾳ. δεῖ Ταγποθυβ. ἄλλαν δεῖ τιν᾽ Ῥογίαβ, ἄλλαν δ᾽ εἴ τιν᾽ (οἱ 

οἰΐπη εὐλόγως) Βοΐμε, ἄλλαν δῇ στιν Επρον. ἄλλαν δ᾽ ἥπυεν λόγος 

στύγει φοινέαν κόραν ΜεΥκοὶ. δή τις ἐν λόγοις στυγεῖ Μοίζρου. 

στυγῶ ΝΥ εἰ!. 615. γρυσοὃδμήτοισιν αἱ οχ ΗθΥΠΙΔηπὶ ΘΟ ΘΟ Γἃ 

ΕὙΔηΖ. [Ι͂ῃ 5οβο] ο ἀπὸ ξἕνωος ῬαΪΙθΥ. 615ὅ54ᾳ. ὕρμοισι πεισ- 

ϑεῖσα ἃ Νδθοκ. 6160. πεισϑεῖσα ἨραΐΝ, πεέϑουσα Ῥᾶααν. 618. 

νοσφίσασα προβούλως ῬΟΥΒΟΗ. 619. ὕπνους οἰΐπι Βοίϊθ. 6920. 

(κιγχάνεινν δὲ τέ ὥρμα; ΜεοίΖρου). [ἢ 500] 10 μὴ τὴν «Σ᾽ ύλλαν 

γιοῖ. 6921. ἐπεμνησάμεσϑ᾽ Ῥαιν, ἐπεμνησάμαν ϊπά. 6215αᾳ. 

ἐπιμνησόμεσϑ᾽ ἀμειλέχγων πόνων (οἸἐπι φόνων) ἀχραίους, τὸ 

δυσφιλὲς .. ἐπ᾿ ἄνδρα τευχεσφύρον, ἐπ’ ἄνδρα δᾷάοισιν ἐπικότον 

σέβας, τίοντ᾽ .. γυναιχείᾳ. . παντλάμον᾽ αἰχμᾷ ϑομαοίζ, ἐπε: 
Ὁ 

πόνων -- ἄχαρος ὃ 
) ε πννκ ἃ Ὁ, Γ 

ὃ... ἐπ᾽ ἀνδρὶ δάοις ἐπικλύτῳ σέβων 

τίων τ᾽ (οἱϊπὶ ἀχαίρως δὴ ἔβθω" στυγῶ δ᾽ ἦγμά 'ἢἰ- " ἐρως η σεβω" στυγὼω “δὼ ΜΞ ΈΚΤ αἰχμᾶάν -- ΓῚ 

΄χ ν᾿ . 3 ι 

Ησρτμ.. ἐπεὶ... ἀμειλέχων γένει, ἀγεέρω τὸ δυσφιλὲς . . ἐπ᾿ ἀνδρὶ 

( 
» ΄ ἢ ἃ, Ὁ"θ ΄ "" " π-- ΡΝ" ἣΝ .-- ν΄. ἡων " " ν᾽ 

δᾷάοις ἐπαξίῳ σέβειν; στυγῶ δ᾽ χτὲ. 1 ΚΑΥΒΘΓ, ἐπεὶ . . ἀμειλί- 

χων φόνων, ἀγείέρω τὸ χτξ. ϑομορηᾶπη, ἐπεὲ δ᾽. . πόνων 

ἀκαέρων δὲ, δυσφιλὲς γαμήλευμ᾽ ἀπεύχομαι δόμοις... ἐπ᾿ ἀνδρὶ 

ἐκότως σέβας, τίω δ᾽ χτέ. Ἡθομπαϊ άβοῃ, (ἐπέων δ᾽. . πόνων 

ες ἐπ᾿ ἀνδρὶ δὴ ἔμοιγ᾽ ἐπεικότως σέβας, πτύω χκτέ. ΜοίΖ- 

622. ἄκαιρον δὴ Ἠραΐι, ἀνεέρω γε Ῥαιν, ἀχραέως δὲ 

Βοίμο, ἀγεώρω οἱΐπι ϑδομαοίζ, ἀχαιρῶ γε Βοϊδδοηδάθ, τίς δ᾽ ὧδε 

Ματίϊη, χαρανῶ δὲ γ6] ᾽καράνωσα ΒαΙαθοΓρεΙ, ἀναιρῶ ατοϊοίοηά, με- 

γαέρω δὲ Ἠατίαπρ, ἄκαιρόν γε ῬΟΠΠΕΙ, παρήσω δὲ οἸϊπι 61], ἄκαιρον 

δὲ ῬΑΙοΥ, ἀκαέρων τε Νοροὶβθδοι, ἀχαῴως τε Ἠροἰπιβοθῖῃ. θῴβῃᾳ. 

ὁ καιρὸς δὲ. ἀπεύχεται (οἱ 6217 δαυΐ τίω δ᾽ «αἱ τέων) ὟὟὙ ῖ!. 6θ99. 

ἀπευκτέον ΒΙοιηί., ἀπεύχομαι ΕἸ ΓΗΠΔΌΘΓ. 624. φρενῶ οί 6. 

626. δηΐοισιν ΑΥπαϊάπβ, δήοισιν Ῥοῦβοη. δήοις ἐπισκόπῳ Μαγνίίη. 

δῆνός τ᾿ ἐπισχύπῳ σέβω; Μϑομπιαί, ἐπέκοτον ἴῃ 1. ΒΙΡΟΙΙ. ἐπειχότως 

ἔβαν ϑομο!οῆοθ!ά, ἐπικρέτῳ σέβας ΒδΔΙΏΌΘΥΡΘΓ, ἐπεικότως σέβᾳ ΗΙ, 

ΑΒγθηβ, ἐπιρόβῳ σέβειν Κηΐϊοκ, εἰκότως σέβας Ἠδτίαῃρ, ἐπικλύτῳ 

σέβειν Τ)οπποι, ὃς εἰκότως σέβας ΝΑΟΘΘΙΒΌΔΟΒ, ἐπικότοις σέβας 1)ἃ- 

γίθβ, ἐπηχόῳ σβέσας ΜοΙκΕΙ, ἐμφόβῳ σέβω ἵν ΜΌΘΙΙΟΓ, ἐμφόβῳ 

φέγω (οἰ 622 ἀκαίρως τὸ) ἨογνΝογάθηῃ, ἐγχότῳ σέβας Ἠοὶπιβορίῃι. 

θ2θ54. ἐπ᾿ ἀνδοὲ δάης ἐπιχρατεῖ, σεβαστῶν δεινὰ, ϑερμαντὸν οἸΪπὶ 

ΑὮ ΟΗΠΟΕΒΡΗΟΒΟΞ. 298 

Βοίϊθ. σεβασμέων τ᾽ οἸϊπι ϑοϊαθῖζ. θ2654ᾳ. ἐπικότῳ: σβέσαι 

τοιῶνδ᾽ ἀϑέρμαντον .. δόμων, γυναικειᾶν ἄτολμον αἶχμᾶν ϑ6ΠΟΘΠΒ8. 

697. τοιῶνδ᾽ Τατη., τοιῷδ᾽ Αυταῦιβ, τέω γ᾽ ἰπ 1. Βίροίϊ, τές ὧδ᾽ Ματ- 

ἔπ. τέεν δ᾽ Κηΐοκ, τέ φῶ δ᾽ ΕΥΔηΖ, τέω τ᾽ ΕἸΓΏΠΔΌΘΙ, λίαν δ᾽ ΤοΠρἢ, 

τίουσ᾽ οἴϊπι ὙὟ οἷ]. τώοντε (γ6] τέοντα) ϑερμαντὸν ϑοίοηκ. ἀϑάρσυν- 

τον Ἠατίαηρ. δόλων Βοίμθ. 628. γυναικείαν δ᾽ ΒοΙΠ6. 629. χα- 

χῶν γε ϑομοθπιδηηῃ. [πῃ 50}0110 μέγεστον ῬΆΪΘΥ. 690. βοᾶται ΒΙοπιΐ., 

χοᾶται ΗΙ, Αἢγοηβ. γοᾶσϑαι δὲ δὴ ποϑεῖ ἘπηροΥα5, βροτοῖς ἠδὲ 

δαίμοσιν Μαυίίῃ, γοάταν δὲ δὴ ποϑεῖ ΒΑ οΥσοΥ, γοᾶται δὲ γᾶ πά- 

8ος ργπι. (φγδοβίαγο υἱάθδιιν γ. δὲ γᾶ πόϑον), βοᾶται δὲ δή ποϑ᾽ 

ὃν Ἐηρου, γοᾶται δὲ δᾶ πάϑος Ἰθοπα!άβοη, βοᾶται δ᾽ ἀεὶ τόϑεν ΝΥ 61]. 

δήποϑεν ϑοϊιιοίζ, δημόϑεν Ἠαγίαῃρ, δὴ τόϑεν Ἠεἰπιβοοῖ!, δὴ τόϑι 

Ππρμοίμι, δημοϑροῦν Τοαί. θ680544ᾳ. βοᾶται δὲ πάντοϑεν κα- 

πάπτυστωυν" εἰκάσας δέ τις τόδ᾽ ἂν τύχοι Πημνίοισι πήμασιν ἘΛΔΥΒΘΓ. 

631. εἰκάσαι οὐπὶ Μαβρτανίο ϑομαοίζ. 639154ᾳ. εἰκάσει δέ τις 

τόδ᾽ αἰνὸν ϑΟΠΟΘΙΠΊΔΏΗ. 639. δεινὸν τόδ᾽ ἂν ϑομαοίζ, τόδ᾽ αἰνὸν 

ἂν Βοίμο, τὸ δεινὸν οὗ Μαρίη. 688. ϑεοστύγητον δ᾽ ἀεὶ ϑ0Ποθ- 

ΠΊΔΏΠ. 684. ἀτιμασϑὲν Καγϑίοῃ. οἴχεται γέρας ΜοΡΚοΙ. [πῃ 

ΞΟΒΟΪΟ τοῖς τῶν. δᾶ 682 ἰᾷ τοΐθγθηβ, ῬΑΙΘΥ. 686. ἐγεέρω Ἐν- 

βατάϊ, μεγαῴω Ηδτγίαμρ. [π᾿ 500} 10 γύσσει δα οὐτᾷ 688 τοΐοτί, 08- 

ἰογτὰἃ δέκαιον γὰρ τὸ ταῦτα λέγειν 50γ101} Ῥᾷ]ΘΥ. 697. Ἐοτί. 

βίσορ μα ροϑὺ δη βιν. ὑγδηβροπθπάδ. τῷ δ᾽ Θομαοίζ, ὃ δ᾽ οἸτπη ΒοίμΒ. 

ἄχρι ϑοι!σου. πνευμόνων ἘΟΌ. 638. ὠϑεῖ οἵίπι Βοίῃο, ὁρμᾷ 

οἰ ΒΟ ΘΗ. 638544. οὐτᾷ" διαὶ Δίκας τὸ μὴ ϑέμις λὰξ πέ- 

δοι πατούμενοι ΧὟ 61]. 639. βίᾳ Δίκας . . γὰρ ὁρῶ οἰϊπι ΒΟΠαΘίΖ. 

τομήν" ϑέμις γ᾽ οὐ ατοϊεΐεπά, στομωϑὲν ἐσχαρῶν ΜοΙκο]. δ᾽ οὐ 

Βοίμθ, ἄρ᾽ οὐ ὙΥΘΙΙαμοΓ, παρ᾽ οὗ ΒΑΙΏΡΟΓσΟΓ. οὐ οἰθοὶΐ ῬΔΆΥ. 

6395.. θέμις, δέκας δὲ μῆχαρ οὐ λὰξ πέδοι πατουμένας Μοΐζρογ. 

Δίκας -- τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὐκ ἐᾷ λὰξ πέδοι πατούμενον --- ΟἸΪπὶ 

οἷ]. παρ᾽ οὗ πεδοῖ (οἰδοῖο λὰξ) οἰΐπι ΗῚ, ΑἾγθηβ. θ995α4. δίας 

Δέκας" ὃ μὴ ϑέμις γὰρ λὰξ π. π. ποινᾷ, Δέκας σέβας, παρεχβάντας 

χτέ. Ἠαδνίαηνσ, διαὶ Δέκας τὸ μὴ ϑέμις λὰξ πέδοι πατούμενον. τὸ .. 

παρεκβάντες αὖ ϑεμιστοί (γ6] παρεχβάς τις αὖ ϑεμιστός) αἰϊαυσδηᾶο 

γε]. τὸ δ᾽ ἡ ϑέμις γὰρ οὖν .. πατουμένη .. παρεχβάντας κτξ. 

ΑἸλιάνίς, τὸ μὴ ϑέμις. . πατουμένου τοῦ πᾶν . . παρεχβάντος χτέ. 

γΘΥΓΔ]!. 640. ποδοῖν Βυί ον. θ4154ᾳ. 50:0] 1α 510 5011 

ΟΡογάϊοικ: λεέπεε ὃ γάρ, καὶ ἔστι μετοχὴ . . βριϑομένη. -- παρεκχ- 

βάντες: τὸ γὰρ... Ἀἴγισϑον. -- παρεχβάντες : ἀντὶ τοῦ παρεξέβησαν. 
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β42. παρεχβάντος ϑίδηϊογ, παρέχβα τις ΦΟΠοοᾶπη. ἄρ᾽ ἀϑέμιστοι 

γοὶ οὐ ϑέμιστοι Ῥαυῦ, ἐχϑεμέστως Βυίον, οὐκ ἀμίσϑως ϑοῖιοο- 

ἸΠΆΠη. ἴπ 56] ο ὡς ἐν τῷ γε] ὁμοίως τῷ 4 Υ]68. 643. δ᾽ 

ἀο]οὺ Βοίμθ. θ44. φάσγαν᾽ ὀργῆς ϑομοθιηδηῃ. φασγανουργὸς 

(νέον ξίφροςΣ οἸϊπι Υ εἰ}. β4δ54ᾳ. ἄκρον δ᾽ ἐπεισφέρει, διήνυσεν 

δ᾽... τίνειν Μεικοὶ. δώμασι Ταγποθυβ, δόμοις νέον ϑομαείζ. δό- 

μοις ἰδεῖν οἸ'πι, Ροϑίθᾶ δόμοισιν: ἐκ δ᾽ αἱμάτων ἨθΘΙΠΙ.; δόμοισι 

τῶν (τῶν αἀάϊάϊ! ΒαΓΠΘΥ) δ᾽ αἱμάτων ΒΙοιηῆο]4, δόμοις ἐξ αἱμάτων 

ΟἸΏΘΙΙΟΡ, δύ αἱμάτων αἱμάτων ΒΏΡΘΥ, δόμοις, μύσει δ᾽ αἱμάτων 

ΒΑΠθοΥροσ, δόμοις ἵν᾿ αἱμάτων (εἰ 647 κινεῖ μύσος) Ἠ1Τ, ΑἸ ΓΘΠ5. δό- 

μοισιν, ὡς .- - τένῃ γ6] ΡΟ α8 δόμοις, μύσει δ᾽ αἱμάτων... τίνει Βαπι- 

ὈΘΥΘΘΥ. ἐπείσφερ᾽ αἵμασιν δωμάτων παλαιτέροις" τίνου μύσος Μοί:- 

σου. ἐπεισφέρει δε αἕματ᾽ ἐς δῶμα: τῶν παλαιτέρων τὦνει ΖΝΟΙ5ΚΙ. 

τέχναν δ᾽ ἐπεισφέρει, δόμοις δ᾽ αἱμάτων παλαιτέρῳ τεέίνεε μύσος 

χρόνῳ χυτῶν βυσσόφρων Ἐ. ὙοΥτΙ!. 647. τείνει οἱϊπη ϑομαθίζ, 

τίνειν ΤιΔΟΒΙΔΠΠ. β647:54ᾳ. κλύσει μύσος γρόνῳ συτὰ 'Τοάί. 

650. τὶς Βοῦ. τίς μάλ᾽ αὖϑις Αὐταΐαϑ. τὶς ἔνδον . . παῖ μάλ᾽ αὖ. 

τὶς ἐν δόμοις ϑοινογαί. 651. ϑιγγάνων καλῶ Ἠαιΐαηρ. Ι͂ὴ 

ΘΟΠΟΪΟ τὸ ἐχπέραμα λέγει γιοί.. πρὸς τὰς ἡπακούσεις ΑΡτΘΒΟΙ. 

652. Αἰγίσϑου βίᾳ Βοθοτίο} 18. 4. βία (οἱ φιλόξενός ἐστιν) Τ ατΠο- 
- 

θα5. φιλοξένη ᾽στιν 4. βία ῬοΥϑ0Π, φιλόξενός τις 4. βία ἘΜΙΆΒΙΘΥ, 

φιλόξεν᾽ ἐστίν, 4. βίαν Βαθοῖσοῦ. Μὲἰγέσϑου δέχα ϑεοιμνογαῦ, 4 

γίσϑου τέλη ΜΙ Εἰ]. Ὑογβαπι ἀοἰοῦ Ῥδ]οΥ. 658. εἰέν γ᾽ ῬΔΕΥ͂, 

εἶεν" [ καὶ μὴν ἀκούω οἰΐπι Ηδθτπι., εἶ οὖν οἰϊπι Βοίϊο, εἰέν σ᾽ Ηδι- 

[πηρ. θ55. χοινοὺς ΑὈγΘΒΟΙ. 657. χαϑιέναε Μαθβρτ. 659. 

ἐξελϑέτω τοι γε] ἐξελϑέτω τις δωμάτων -- τελεσφόρος Μαγίΐη. 

6600. γυνή τ᾽ ἔπαρχος οἸϊπὶ ἨθΙΊΗ. ; γυνὴ στέγαρχυς ΒΑΙΌΘΓΒΘΥ, 

γυνή τ᾿ ἀπαρκοῦσ᾽ οἷ γυνή γ᾽ ἄπαρχος ΗΤ, ΑΙγοΠΒ, γυνή γ᾽ ἀπαρ- 

χοῦσ᾽ ϑομποτγαί, γυνή τ᾽ ἂν ἀρχὸς ΥΥ εἰ], γυνὴ τάγαρχος γ6] ταγοῦ- 

,χος Μϑομπίάϊ, γυνή γ᾽ ἀνάρχων ΑἸλιάνρ. γυνή γ᾽ ὕπαρχος ϑο!ιοο- 

ΠΗ. 661. (αἰδώς γε διαλεχϑεῖσιν ΔΗΟΙΥΤΗΙΒ). αἰδὼς τότ᾽ 

ἐν Ἠοϊπιβοοίι. ἐν μὲν λέχεσιν οὖσ᾽ οἰΐπι Βοίϊ!θ, ἐν λέσχαισιν οὖσ᾽ 

Επηρογίαβ, ἐν λέσχαισιν οὃς ΟἸοτί. οὐκ ἀπαργέμους ϑίδῃϊον, οὖν 

ἐπαργέμους Ηρθαΐῃ. αἰδὼς γὰρ ἀλλαχϑεῖσα νοῦ κἀπαργέμους Βδπι- 

ὈΘΥΘΘΓ. θθ2. πλόκους ϑομαοίζ. τίϑησ᾽, εἶπεν δὲ οἰΐπι ΒοΙ 6. 

τίϑησ᾽, ἵν᾿ οὶ. ϑαρσήσας δ᾽ ΝΥ ΕἸΙΔαθν. θ6θ8. (χἀσήμην᾽ ἂν 

Ηρδί}). 666 ροβὺ 710 ἰγταηϑβίογι 61}. 66θ54ᾳ. χκαΐί, πόνων 

ϑελχτήρια, στρωμναέ ΒΙοπιΐ. 667. δικαίοις τ᾽ ὄμμασι: περιουσία 

ΑὉ ΟΠΟΒΡΗΟΒΟΞ. 280 

Θομαοίζ, δικαίων τ᾽ οὐ μάτην περιουσία οἰϊπη ΒοίΠΘ. δικαίων τ᾽ ὀνιά- 

των Ἡ γοβ5, δικαίων δωμάτων ΘΟ νοη, δικαέων τ᾽ ὀμπνίων Ηρ ., 

δικαίων ϑ᾽ εἱμάτων Ἠ1Τ, ΑἸ ΓΘΠ5. δικαίως, δωμάτων παρουσίᾳ Βᾶτη- 

θουσου. δικαέων τ᾽ ἐννόμων Ἠαιίυῃρ. δικαίως ὀμματοῦν παρουσέαν 

ΨΥ ΊΘβοΙοσ, δικαίων ὀμμάτων παρουσίᾳ 1, Καγβοῦ, δικαέων τ᾽ ἀρμάτων 

παρουσία ϑοϊΙΟΘΙΔ ΠΗ, καλῶν τε βρωμάτων π. ΗογΝοΓάθη (ΠῈΠ| σοπαϊ- 

πὰ5 510 γϑύβιβ ἀυ ὈΪ[8Δ}8). 668. κυριώτερον Ἠαγίπηρ. 670. 

τὰ ΒΟ ΟΠ. ὡς καὶ ΑὈγΘ5ΟΙ, ἣ καὶ ΤΑΥ]65, ἦ καὶ Ῥαϊογ. 672. οὗ- 

περ Ῥοτίιι8. ἀπεξύγην δὺοῦ Ῥαϊογ. [π 50 0110 τῆς ὁδοῦ πόδας ἀπέ- 

λυσα Οϑοτάϊοκ. 674. σαφηνισϑεὶς Ηοἰπιβ βίῃ. 678. ἴῃ 50 Π0]10 

λάϑηῃ σε ῬαϊοΥ. 679. εἴ τ᾿ οὖν ΜΥΙΘΒΘΙΘΥ. 680. εἴϑ᾽ ὡς 

μέτοικον Ἠογογάθη. εἰς τόπον γ᾽ οἰϊπι ΒοΙΠΘ. ἐς ταφὴν δ οΥΤΆ}}. 

ἀείξενον Τα Βομπθία θυ, ἀπόξενον ΝΥ οἸ ἀΠ6Υ. 681. ἴῃ 50 0}1ο δὲια- 

κύμισον ἈΌΓΘΒΟΝ. 682. χαλκέου κυτώματα ΑΙ ΝΝΔΌΟΚ. 682 5α. 

πλευρώμασι σποδὸς χέχευϑεν ῬαΪΙΘΥ. 683. χεχαυμένου ῬΘΔΥΙΒΟΗ. 

686. τὸν κλύοντα Ἠοἰπιβορίἢ. (εἰκός σ᾽ εἰδέναι Νδαν!ρ). 6087 

- β98 ϑεράποντι {θυ Β0Ρ}.. ΕἸοοίταθ Τύχη... 08] ἀθ ομοτο Ν εἰ- 

Ἰδπ 6 Υ. 681. ἐνθάδ᾽ ὡς Τύγποθυβ, ἐχπαϑῶς ἨθΙΠ. ἔμπας ὡς Ὁ 

ΜοΙ1ον, ἔμπαν ὡς ΚἰαυδβΘΗ; ἐμφανῶς γ6] ΡΟ 8 εἶπας ὡς ΒΑΙθοΥ- 

σοι, ἐμπέδως Μαγίΐῃ, εἶπας οἷς ΗΠ ΑΙ Θη5, ἔμπα πως Βομνογαΐ, 

νηλεῶς γε] ἐκ βάϑρων Ν φομἶαι, νεοπαϑῶς γ6] νεοπαϑεῖς ἘΏΘΘΥ, 

ἐλπίδος Ἠοϊπιβοοίῃ. (πορϑμούμεϑα ϑίΔ}6γ)" 689. πόλλ᾽ ἐπ᾽ 

ὠπᾶς Οδπίον, πόλλ᾽ ἐνωπαῖς ΔΠΟΠΥΤΗΙΙΒ (Η.), πόλλ᾽ ἄποπτα Ἡοἰπιβοϑίῃ. 

Ιῃ 50 μο]ο εὐτυχήματα ῬΔΙΘΥ. εὐστόχως χειρουμένη Οοπϊηρίοῃ. 

691. φίλων δ᾽ ῬΑΙΘΥ, ϑανὼν Ναῦοι. ἀποφιλοῖ, νοῦϑα Ῥοϑβῇ 698 Ο00]10- 

οαΐο, ΘΙ. 692. καὶ πρίν γ᾽ οἰϊπι ΠΘΥΠ.: καὶ μὴν ΟΥ̓ΘΙΙΙ. κεὲ 

νῦν Ὀρέστης ἦν μάλ᾽ Βομνοτγαῦ. ἦν γὰρ εὐβόλως ῬΟΥΒΟΙ, ἣν ἄρ᾽ 

οὐ καλῶς Ἠατίπηρσ. [πὶ 500] 10 ἀντὲ τοῦ, (οὺ γὰρ) πρότερον ῬδΙοΥ. 

698. βηλοῦ Ῥοτίιβ, πόνου Ἠδυΐαῃρ, βέλους ϑομνθγαί. 694. νῷν 

δ᾽ Θολιρον, σὸν δ᾽ Ηδτπι. ἧσπερ ῬΔΙΘΥ, οἱ 5ομο! δία ὥσπερ ἴῃ 

0 Πὔτο παθαΐδβα νυἱάθίαγ. ἣ παρῆν ϑοινογαῖ, ἰακχείας Ἠδγίθῃβ. 

χκαχῆής Ῥοτίιβ, ζάλης Ἐπηροτΐα5, ἄλης (ἄσης γοΡυἸΔ}5) Οοπὶηρίοῃ, 

σάλης νοὶ ἄλης ΑἸλιανρ. 695. ἀποῦσαν ἐγγράφου Οδηΐογ, πα- 

ριοῦσαν ἔγγραφε ῬΘδΙΒΟΗ; προδοῦσαν ἐγγράφει ῬΔΑΥ͂, παροῦσαν ἐγ" 

γράφεις Ἠθαῖι, παριοῦσ᾽ ἀνεγράφη οἸΐπιὶ ἨθΓ͵ΠΙ.; παρ᾽ οὐδὲν ἐγγρά- 

φει (ἐγγράφου 1, ϑοἰπ1 4) ΒΌΛΟΓ, προπᾶσαν διαγράφει, ροβίθἃ πα- 

ρούσης, ἐκγράφει ϑοϊιπιοί, παρουσῶν ἐχγράφει οἰϊπι Βοίμο. παροῦ- 

σαν ἐχγράφει ΟΥ̓ΘΙΙΙ, παρ᾽ οὐδὲν ἐχγράφει Βοϊββοπδᾶθ, παρ᾽ οὖσαν 
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ἐγγράφει ΚΊαῦΒθΗ, προδοῦσ᾽ ἀνεγράφῃ γε] προδοῦσαν ἔγγραφε ΗΙ, 

ΑἸ γρηβ, παρ᾽ οὐδὲν ἐγγράφεις ΕὟΔΏΖ, παροῦσα συγγραφή ΔΠΟΏΥΠΉΠΒ 

(Π.., (ῥαγεῖσαν γο}] ϑανοῦσαν Υ9] μοί 5) ἡφανισμένην γράφεις Ἠβρίπ- 

βοϑίῃ, ἄφαντος οἴγεται Τ᾿ ΜΈΆΘΙ]ΘΓ. ποτ᾽ οὖσαν Ἠατΐπηρ, πεσοῦσαν 

ΕΠρον, πραϑεῖσαν Τοηρ}ν, ἀραῖον οἸΐπη Υ., ῥαγεῖσαν Ηογνθγάθη. (ἐλ- 

πὶς ἦσϑ᾽, ἀποῦσάν σ᾽ ἔγγραφε ὙΥΙΟΒ6Ι6Γ), ἐλπίς, μ μὴ παροῦσαν ἔκ- 

γραφε ΓΥΡΙΕΝΒΙΡῊ πυραῖσιν ἐγγράφεις, Ροϑβίθᾶ παροῦσ᾽ ἀνεσκάφη γε] 

πάρος συνεσχάφη Μ ϑομιηιαί, ἐλπίς, μή ποτ᾽ οὖσαν ἔγγραφε, Ροβίθ 

ἐλπίς, παραπεσοῦσαν ἔχγραφε ὙΥΕἰ], ἐλπίς, οὐκ ἄρ᾽ οὖσαν ἐ. ΑἸκιά- 

νῖσ. ἀναστρέφειν ὌΟΤΘΘ. [πὶ Β0Π0110 τάξον, αὐτὴν . . ὁρᾷ οἸΪΠ), 

παπο τάξον ἐγγράφε: αὐτὴν ῬαϊοΥ, ἀρά ΕΏΡΘΓ, ἀποδέδωκε ἘΒΙοιηΐ, 

700. δυσσεβείας δ᾽ Ῥογίι8. ἦν δ᾽ ΑὈΓΘΒΟΝ. 702. κατεξη- 

γούμενον ῬΑΌΥ, καταξιούμενον Ἠδγίαθηρ, χατηξιωμένον ΑἸλιάνρ. 

708. ἀξίας Ὀϊπάονῖ. ᾿Ιπ 5ομο ο σου ῬΑΙΘΥ. 706. ὑἡμερευχκύτας 

ὙΥ 6], ἡμερησίους Ἠδἰϊηβοοῖμ. [Ιη 50}|0110 κάμνοντας ῬΑΙΘΥ. 706 54. 

ϑιιβροοίαί Ηθυ Γάθη. 707. μακρὰς κελεύϑους ΒΑΡ οΥΡΟΡ, μα- 

κρὰν κέλευϑον οἸΐπη Ῥα]ογ. τὰ σύμφορα Ἠοἰπιδορίῃ, ἐάσειμα ὙΥ 6ε]], 

καταστροφῆς ῬαΪΟΥ, ἴοτί. ϑελχτήρια. 709. ὀπισϑόπουν τε τοῦδε 

Ηρουπηη. ὀπισϑόπουν δὲ τύνδε καὶ ξυνεμπόρους Ἠαγΐαηρ. 710 

ἀη05. ᾿πΠο] 510 Βομαθίζ. 715. ψολίς. ΒΘ Ια]ου, φελέχν ὝΥ 61]. 711. 

οἴξομεν ἊΝ οἰ ἀΠ6Γ. 719. ἢ ἣ νταῦϑϑ᾽ γ6] ρμοίϊιβ ἣ δῆτ᾽ Ηρ Ξοοίῃ. 

ναυάρχου Τ)ΟΌΓΘΘ. 7119 τε ἣ τῷδ᾽ ἐπὶ... κεῖσαε βασιλείῳ Μοὶϊ- 

πθκθ. 7929254. (νῦν... δολία) ξυγκαταβῆναι Αϑόνεόν δ᾽... καὶ τὸν 

Δύχιον Ο Μῃθ]]ου. Πειϑὼ δολέῳ .. γχϑονίαν Ἑρμῇ Η1, ΑΒ γΘΠη8. 

729. γϑόνιόν δ᾽ ΒΙομηΐ. 7285. ξυγκαταβῆναι νύχεόν δ᾽ “᾿ομῆν 

τυῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι ἤδγπι. ξυγχατατεῖναι, καὶ τὸν νύχιον γϑόνιόν ϑ᾽ 

ἐωμῆν Ἠαγίαηῃρ. 724. τὰν Νυχέαν Μαιΐαο, κοῖτον νύχεον Βοίῃ6, 
ἄκαχον. νύχιον Μανίίη, καιρὸν νύχιον, ρΡοβίοα χαὐτὸν νύχιον Βδῃ)- 

ὈοΥροΥυ. τούσδ᾽ οἱϊπι Ἠθγᾶμη. ἐφοδῶσαε οΟἸἸπ ΒΔ ΘΥΡΘΓ. 

τυχεῖν κακὸν (οἴχοισ: πένϑος ϑεὶς νέοις ἀγγέλμασιν) Ήριητη., τεύξειν 

καχόν ῬᾷΪοΥ. [Ιἢ 560} 0] 19 ἔοικε ρτὸ τῷ οἴχῳ 6]. 728. περᾷς 
πύλας (οἸἐπὶ πατεῖς .. πέλας) ῬαΙΘΥ. δωμάτων πάρος ἨρΥ Γάθη. 

729. ἄμικτος ἨφΥΘΓαΘΗ. 780. ἡ λαβοῦσα τοὺς ξένους 1, Βομιηϊαί, 

πρὸς ξένους Ῥοτίιβ. μ᾽ ὡς ξένους Βα ΕΙΤΟΙ, πρὸς δόμους Ἠεὶπι- 
βοϑίῃ. μολεῖν ΒΙοηῖ. ἢ χρατοῦσα {τῶνδε δωμάτων πρὸς τοὺς 

{(μολόντας ἀρτίως, ξένους ἌΝ ΘΕΙΪ. 8854. πύϑηται. τὴν δὲ πρὸς 
μὲν .. ϑέτο σχυϑρωπόν, ἐντὸς χτέ. ὙΥ εἰ]. 84. ἔϑετο Ἡρδίῃ, 

δϑετῶς Ὑ ΘΙΙΔθοΥ, ϑετὸς Μανίίη, 8᾽ ἧτο ΒΑΙΙθοΥρσου, τιϑεῖ ΓΘΟΠΠΘΥ. 
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ϑετοσκυϑρωπὸν Ἐτίυγαϊ, ἐϑελόσχυϑρώπων ἘχΡΘΓΪα8, ϑετοσχκυϑρω- 

πῶν Οοπίπρίοη. ϑέτο σκυϑρωπὸν ἐντὸς ὄμμα, τὸν Βουγάοϊοί, ἔϑετο 

σχυϑρωπὸν πένϑος ὀμμάτων Ἠαχϊίΐπηρ, ϑεῖσα σκυϑρωπὸν ὄμμα, τὸν 

δ᾽ ἐντὸς γέλων Η1, ΑἤγοηΒ, ϑέτο σκυϑρωπὸν ἐκτὸς ὄμμα, τὸν γέλων 

γ6] ροίΐυ8 ϑέτο σκυϑρωπὸν ὄμμα, τὸν δ᾽ ἐντὸς γέλων ἢ ΜΘηΖΕΙ, ϑέτο 

σχυϑρωπὸν ἐκτὸς ὄμμα, τὸν γέλων Νδανίρ. σχυϑρωπὸς ἐχτὸς ὀμ- 

μάτων Ῥογίιβ, σχυϑρωπὸν εἶδος, ὀμμάτων Ἠρἰπιβοοίῃ, σκυϑρωπῶν 

εἶδος ὀμμάτων ϑομοθιηδηῃ. 756. ἀγεῖν Ἠαγίαηρ. 788. ἦ 

δ᾽ ἀχλυοῦντ᾽ οἸϊπι ΒοίΠ6, ἢ δὴ γελῶν Βυγρο5. οἶμαι κλύοντ᾽ ἐχεῖς 

γον εὐφρανεῖν Ἠαγίαησ. ἐχεῖν᾽ ὃν ὙὟ 61]. 7405ᾳᾳ. συγκεχρα- 

μένη πάϑη δύσοιστα Ηρογνογάθηῃ (γουθὰ τοῖσδ᾽ . τυχόντ᾽ ἐμὴν δῃ 

οἰοἰδηα δἰ ἀπ] 88). 748. ἠνειχόμην ΒΙοχηΐ. 744. τη- 

μελὴς ΒγρΕ8. 745. φυγῆς τροφήν ΝΥ ΘΙ ΠΘΓ. 745 54. οὔρς 

Ὀρέστης . . τριβή . . αἢ νυκτιπλάγκτων κτέ. ῬδΙοΥ. 7471. κἀκ 

Ῥοτίι5, ἐκ ΒΙοπιῆθ!. νυχτέπλαγκτον ΤαΓΙ. χελευσμάτων ΥἹοίοΥΪα8. 

747 56. χἀχ τς τὰ πολλὰ, τἰδὶ ΡΙατα οχοϊἀουιπί (ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον" 

καὶ πάρεστέ μοι στένειν ὅσ᾽ εἶχον ἔργα, μυρέας τ᾽ ἐπιστροφάς) Ῥὰ- 

Ιου. 747 -- 49. καὶ νυκτέπλαγκτ᾽ ἐξ. . χελευσμάτων ἔτλην (ἀ6- 

Ιοῖο ν. 748) Ηδγίαῃρ. 748. ἢ πολλὰ Μυβροι. ἀνωφελῇ τ᾿ ΑὈΓΘΒΟΙ,͵ 

Ιὴ 50 ΠῸ]10 δηΐθ ἀνωφέλη ητα ῥέον, τὸ ἑξῆς Ρα]θυ. 749. ἔτλην 

οἸίπι ρυπι., τλᾶσ᾽ ἢ Βοίμθ. ὡσπερεὶ φυτ τὸν Βοιμιοίζ, ὡς τέρεν φυ- 

τόν Βυγρθ5. 750. πῶς γάρ; οὐ "τρόπῳ Ὁ Μαθ|1ον. φρουρᾷ φρε- 

νός Ἠατίυαηρ, (μόγῳ, γοβίρα) στόχῳ φρενός ΑΝ ΕΙ!, πόρῳ φρενός 

Ηογνθγάθη, ντροπῇ φρενός ΟΡοΥΪοΙκ, τόπῳ φρενός ὝΕΤΑΙ], χόπῳ 

φρενός Τοαί. τροφῇ Βομο  αδίδπι 6 556. Βαϑρ αν ΡῬΔΙΘΥ. 751. 

ἴῃ 500] 0 ἀνάγκῃ διὰ δακρύων ἐπινοεῖν ῬΑΙΘΥ. 769. διῇ τις, 

λιφουρίαν ἔχει Ἐ]πΙΒΙογ. δέψησις ΜΝ Θ]]Δπιον, δέφ᾽, εἴ τες Βαϊιμῃδηῃ, 

δέφ᾽ ἤ τις εἰ ΒαΙΏθοΥρου, δέψη νὲν Μαγίϊη (ργδοϑίαγοί δέφος νιν), λε- 

φητρὶς ὙΥ εἰ]. λιπουρία Βουτγάο]οί. εἰ (Υ6] ἢν) λιμὸς ἢ δίφ᾽ ἢ τις 

, ἔχῃ Μροίπθκθ. 7589. ἔχῃ Ῥαυν. νέα δ᾽ οὐ νηδὸς οἸπὶ Βομαθίζ, 

νιν, οὐδὲ νηδὺς ΒΌγρΘ5. αὐτάρχης ΒΙοηιΐ., αὐϑάδης Ἠαγτίαην. 7658. 

σπευσϑεῖσα ϑίδμ!ογ. φαιδύντρια Νδυοκ. 756 ἀε]οὺ (157 αὐτὴ 

ΡΙῸ ἐγὼ ΒΟΥ 065) Ηαγΐαηρσ. τροφός ΒΙΔΠΙΘΥ. 751. ἔγνων" δι- 

πλᾶς γὰρ ΟΡ ΥΟΘ6. 758. 5Ξομο!ἰαϑία οἱ ἐξελυσάμην οἱ ἐξεϑρεφά- 

μὴν Ιορίβδο γἱἀοίαν Ῥαϊοῖο. 7608. πῶς φῇς; αϊοκοπδγίαβ, ὅπως; 

Βομαρίζ, ἦ πῶς; ὙΝ ΘΠΙΔΌΘΥ. 764. ἢ ΚΙαιδθη. 7060. δωμά- 

των στύγει ΑἸλιάπίρ, δεσπότου στέγει 16], δεσπότου στύγῃ ὙΥ ΕἸ]. 

1607. ἀδειμάντων Ἠδτίαησ. μόλῃ Ἠεἰπιβορίμ. 708. γηϑούσῃ 
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Ῥαυν, γ᾽ εὑδούσῃ Ἠδτπι., γ᾽ αἰϑούσῃ ΑΝ ΘΒΘΙΟΓ, ἀγασϑείσῃ Ἠοἰπηβοοίμ. 

γογβαπὶ ἀο]οὶ ῬδΙθου. 769. ἐν ἀγγέλῳ γὰρ κρυπτὸς ὄρϑωσις 

φρενί Ῥαυν, εὐαγγέλῳ γὰρ κρυπτὸς ὀρϑώσει λόγῳ ϑοβμιιοῖΖ, εὐαγ- 

γέλῳ γὰρ χκυπτὸς ὀρϑοῦται λόγῳ (οἷ ἴῃ 5000 χαρέεις) ΥΩ]. ἐν 

ἀγγέλῳ που γεὶ ἐν ἀγγέλῳ δὲ 5θπηῖπ. Ρ}Π10]. γίπάοῦ. 5οά8]65. χυπ- 

τὸς ΒιΙοπιῖ. (οχ ΥἹ]οϊβοιὶ οαϊομθ), χυρτὸς εἰ. [πῃ 50 βο]ο εἰ 

χαίρεις νοὶ χαιρήσεις γε] Ροϊϊα5 χαρεῖσα ΑΌγοΒοΙ (δὰ 708 θἃ Γθ- 

[6 ΓΘΠ5). 7711. ἀλλ ἢ ϑίδμϊου, εἔπερ Ηδυίαηρ, ἴσως Κιγομμοῖ, 

τρόπαια γ6] τρόπαιον ῬΟΥΙΒΟΗ. 779. Ὀρέστης γ᾽ ϑοιιαοίΖ. 770. 

μέλοι ϑ δ ρου. 777. πείϑομα: ϑομαθοίζ. 719. νὰγῖαβ ΟδΥΤηΪ- 

πἰ5 ἀἰβροβίξομθϑ νά ἂρυὰ Υ δ!Ἰδθθυαπι οἱ ΗΘ ΠΙΔΏΠΊΠΙ. ΝΟΥΘΠῚ 

Ὁ Ἡδιᾶππο ἀρβουρίαβ βίο ρμᾶ5 ἃ ΟΠΟΤῸ ἴῃ {{68 ΟΥΪΏ65 αν 150 ὁδΔῃ- 

ἰαΐα5. 6556 ρυΐαΐ ΒΑ ΌΘΓΘΘΙ, ἰπίου ΠΘΙ ΠΟΥ, ΟΟΥΥΡΠΔΘΌΤΙΩΗ, τοΐα 

Ἕοσα ἀἰδίσιθαϊς ατοϊοίομα. 06 ἀϊνθυβὶβ ραυθ5. ΟΠΟΥῚ ἰᾶπὶ ΗθΥ- 

πὰᾶπη ΕἸΡΙζ. ἃ. πιοίν. ὃ 682 οορ!αγογδί. 78154ᾳ. τυχεῖν δέ μοι Τὰγ- 

μθθι5. δὸς τύχας τυχεῖν ἐμοὶ χυρέους τὰ σωφρόνων μαιομένους ἰδεῖν 

Μυβσι. δὸς τύχας νιν τυχεῖν κυρίους ϑομαθίζ. δὸς τύχας τυχεῖν 

δόμου κυρίοις τοῖς σώφροσιν οί]. δὸς τυχεῖν ὥστ᾽ ἔχειν κυρίως 

οἰϊπι Ηθγπι., δὸς τυχεῖν, ἐμοῦ κυρέους ΒΙοιιῆοϊά, δὸς τύχας, σχεῖν 

δέ μοι (γεὶ δ᾽ ὁμοῦ) κυρίως Ἐδάον, δὸς τυχεῖν δέ μοι καιρίως 1Δ0}- 

ἸᾶΠη, δὸς τύχας μοε τυχεῖν χυρίως ϑοῦν ΗΚ, δὸς τύχας ταῦτ᾽ 

ἔχειν κυρέως ἘπΙΡΘΙΙα5. δὸς τύχας εὖ τυχεῖν κυρίως ΒΔΙΏΌΘΥΙΡΘΥ, 

δὸς τύχας τυχεῖν ἐμοῦ κυρίοις ΗΙ, ΑἸγθηβ. δὸς τύχας μοι τυχεῖν 

χυρίους .. μαιομένους ἘΎΔΏΖ. δὸς τύχας εὐτυχεῖν, χυρίους τὰ σώ- 

φρονα μαιομένους ἰδεῖν Ἡοἰπιβοθίῃ. δὸς τύχας σοῦ τυχεῖν χυρίου 

τὰ σωφρόσυν᾽ εὖ μαιομένοις ἰδεῖν ΑἸμιᾶνῖνς, δὸς τύχας ἐνδίκως εὖ 

χυρεῖν οἰϊπὶ Υ. δόμου κυρίοις τεᾶς ὀφρύος νεῦμ᾽ ἑεμένοις ἰδεῖν 

ΜΟΥΚΟΙ]. δὸς τύχας, δὸς δόμους χυρώις φρονοῦσιν εὖ ναιομένους 

ἐδεῖν ΜοίΖρου. 782. τὰ σώφροσιν εὖ Τγποθι5. τε σώφρονας 

Θοπαοίζ, τοῖς εὔφροσιν Βοϊδδοπδάθ. τοὺς σώφρονας τ᾽ εὖ μαιομέ- 

νους Βυΐί]ον, τὰν σωφροσύναν μαιομένοις ἘδάοΓ, τὰ σώφροσιν μαιο- 

μένοις τ᾿ ΒΑΙΙθΟΙΡΟΓ, τὰ σώφροσιν μαιομένοισιν ἦν ἘπΙροΥα8. τὸ 

σῶφρον ϑοΠοοθιᾶπη. μαιομένοις ἔχειν Ηθιτη. σώζουσιν εὖ ναιομέ- 

νους δόμους Ἠδυίυηρ. 788. χὰδ δίκαν Ήρτμ., διὰ δέκας σοῦ 

Ἐρᾷου. πᾶν ἔπος διαὶ δίκας Ἠοϊπιδοοίι, (δικαίας λιτὰς παντελῶς 

Μοίζρου). [π δΙἴθυῸ β6μῸ] 10 γρ. κὰδ δέκαν ῬΑΙΘΥ. 784. ἔλα- 

χεν Ὗ εἰ!. ἔλακον: εὖ δὲ σύ νιν φυλάσσοις οἸΐπὶ ἨθΙ.. ἔλακον 

Ζεῦ" Ζεῦ δέ νιν φυλάσσοις ΒυγΠοΥ, ἔλακον εὖ" σὺ δέ νιν φ. ΒΟΙ[ι, 

ΑὉὮ ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΞ. 939 

ἔλακον, ὦ Ζεῦ, σὺ δ᾽ εὖ φυλάσσοις 1,ΔΟΙΠΙΔΏΗ, ἔλακον, ὦ: Ζεὺς δέ 

νιν φυλάσσοι ϑοίσΘηκΚ. σὺ φυλάσσοις ΚΙἸδιβοῃ, σύ νιν φυλάσσοις 

ΕΠΏΡΘΙΪῸ5. 788 -- 89--824 28 5ἰαίαϊ! θη. πρὸ δέ γ᾽ ἐχ- 

ϑρῶν, ἀοϊοία Θχοϊαπιδίϊοπο ἔ ἔ, Ἤρττη., (ἐλέηρον ) πρὸ δὲ δᾷάων 

γε]. 8 8 8 8 Ηοϊπιβοοίι. ὃ ὃ προὐχϑρῶν Ἐπρον, πρὸ δὲ δὴ χϑρῶν 

υν- -- Ῥίμά. περὶ δ᾽ ἐχϑρῶν νιν ἔσωϑεν Ἠδυΐαῃρ. 78 --- 89 

ροβί 8017 οο]οοαῦ Ηδυίθῃρ. 786. τὸν ἔσω, Ζεῦ, μελάϑρων ὦ 

ΒΔ υσον, τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων ὦ (ἀο]οίο Ζεῦ) Ηοἰμηβοθῃ. 787. 

ϑές᾽ τίμιά μοι, μέγαν 1,Δομτᾶπη. ἐπεί γ᾽ ὧν μέγαν ἄρης ΜΕΙΚΘΕΙ. 

Τῃ 5601} Ὀρέστην διπλασίαν καὶ τριπλασίονα .. Ὀρέστην δυνήσῃ 

ΟΡ ΡαΙοΚ. 788. διδύμᾳ καὶ τριπλᾷ Ἠεϊπιβοοί!ι, δισσά τε καὶ 

τριπλᾶ ΤΗΉ Βοϊμη!αι. 791. ἅρμασιν 6Χ 560}|0]. ΗΘΙΠΙ. 792. 

πημάτων, καὶ δρόμῳ ϑομαοίζ. σὺ δ᾽ ἐν δρόμῳ Ο ΜΈΘΙΙΕΓ. ἐν ἀο]οῦ 

Ηδαΐῃ. ἐνδρόμῳ Ῥαυν, εὐδρόμῳ Βοί!θ, ἀνυδρόμῳ ἨΙ, Δ Γ6Π5. 

ἤθϑεηη. πημάτων, σὺ δ᾽ ἐν. . μέτρον. Δὸς ἀνασωζόμενον κτέ. 

ΟἾΝΈΘΙΙΟΡ, πημάτων ἐνδρόμῳ, προστέϑει μέτρον δ᾽ (γ6Ε] προστιϑεὶς 

μέτρον γ᾽) ἵν᾿ ἦ ("8] ὅσον) σωζομένων ῥυϑμῶν τοῦτ᾽ ἰδεῖν διὰ πέ- 

ὃον ΒΑΠΌΟΥΡΟΙ, βημάτων ἐνὶ δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον τε καὶ σω- 

ζόμενον ῥυϑμὸν, δάπεδον ἰδεῖν τοῦτ᾽ ἀνυομένων βημάτων ὄρεγμα 

Οτοϊοίοπα, πημάτων, καὶ δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον δὸς αὖ σωζόμε- 

νον ῥυϑμὸν τοῦτ᾽ ἰδεῖν γαπέδων . . ὄρεγμα ἸλΟΠΠΘΙ, πημάτων τ᾽ ἐν 

δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον τόσον σῶξέ νιν ὡς ῥυϑμῷ διὰ πέδον τοῦτο 

ϑεῖν ἀνομένων κτξ. 1, Καγ5οΥ, πημάτων δ᾽ ἐν δρόμῳ .. μέτρον κτίσον 

σωζόμενον .. τοῦτ᾽ ἰδεῖν δὸς πέδον ἀνόμενον βημάτων ὄρεγμα ϑοιιοθ- 

8πη, πημάτων δ᾽ ἐν δρόμῳ προσμολὼν μέτρον κτέσον: σῶξέ νιν 

εὐρύϑμως ἐπ᾽ αὐτοῦ λέπαδνον τιϑεές" ἄνε τε τῶν βημάτων ὄρεγμα 

ΜοίΖρου. 798. μέτρου τιν᾽ ἀνσωζόμενον ῥυϑμὸν Ῥαιν, μέτρον 

δὸς ἀνσωζόμενον ῥυϑμῷ ϑομαθίζ, μέτρον, τίν᾽ (ἰ. 6. τινὰ) αὖ σωζό- 

μενον Ήρτπι., μέτρον τόσον, ὡς σωξόμενον ῥυμὸν Βοΐββοπδᾶθ. μέ- 

τρον κτίσας σ. ἘΥδηΖ, μέτρον χτίσον σ. Η1, ΑἸ γθη5, μέτρον τι καὶ 

σωζόμενον Ῥδνϊο5. ϑές νιν σωζομένου ῥυϑμοῦ Βουγάοϊοί. σωξομέ- 

νου ῥυϑμοῦ οἷ ἰπ 56Π0] 10 εὔτακτον (διὰ πέδον) Ἠατίυησ. ῥυμὸν 

Βίδη]οΥ. 798 54. μέτρον, δὸς οὖν . . ἐδεῖν {νιν ΕΘάθΥ. δός οἱ 

σωζόμενον . . ἰδεῖν γάπεδον ἘΙ ΗΘΥἀθηΓΘΙΟΙ,, δὸς ἂν σωξζόμενον .. 

ἰδεῖν γάπεδον ῬαθίθΓ. 793 544ᾳ. μέτρον. τότ᾽ ἂν (γ6] τέταν) 

σωζόμενον ῥυϑμὸν τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον, ἀνομένων πημάτων ὄρεγμα 

ΤΠ ΔΟΒμδηπ, μέτρον" τίν᾽ ἂν σωζομένου ῥυϑμὸν τοῦδ ᾿, ἔδοιμ᾽ ἔμπεδον 

ἀνόμενον κτέ. Ἐπιροτία5, μέτρον, τινὰ σωζομένου ῥυϑμοῦ τοῦτ᾽ ἰδεῖν 
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διανεκῶν ἀνόμενον κτξ. Ἠρἰηβορίῃ. 794. τοῦτ᾽ ἴδοι Ῥογίαβ. 

τοῦτ᾽ ἴδοι διὰ πέδον ΒΙοπιί.. διὰ πέδον τοῦτ᾽ ἰδεῖν Η1, ΑἸ ΥΘη5, τότε 

δ᾽ ἂν ἴδοι δάπεδον ΑἸλιάνίρ, τοῦτ᾽ ἔδοι κὰπ πέδον Ἠογνογάθη. [ἢ 

ΑἸΐοσο βοβοὶο λεέτες τὸ οὕτως οἱ ὁ δὲ νοῦς, οὕτως Ῥαϊογ. 79456. 

ἀτρέμα μηδ᾽ ὑπερδραμεῖν δάπεδον ἀγνυμένων ἱμάντων δ 61}. 798. 

ἀνυμένων Η1, ΑἸγοη5. πημάτων 6Χ 50}}0]. ΤΌΓΤΗ., βημάτων τ᾽ (οἱ 798 

κτίσον) ἘΠΘΘΓ. 796. ἔσωϑεν δόμων ὟΝ 6]]ᾶον. γωμάτων ΜοΥΚΘΙ. 

797. πλουτοπληϑῇῆ Ηατίαηρ. χομέζετε γε] ὁρέξετε οἸΐπι Ηρτπ., ἐνέ- 

ἕξετε βίου, ὁπλέζετε οἱΐπι Υ. [ἢ 50 μῸ] 10 ἐνοικεῖτε καὶ ὃ. Οοηϊηρ- 

ἴ0Η. 798. σώφρονες ΜοΙΚΘΕΙ. Ῥοβί 798 ᾿δουπαπὶ βἰδίαϊ 

ΤΔΟΙ 8 ΠΗ. 799. (ἀλλ) ἄγετε ΚΙαῦβθῃ. ἄγε 1,Δομηηδπη. πε- 

πραγμένων ἀο]οὶ Οδπίον. διαπεπραγμένων ὟὟΥ ΕΙ]. 79954ᾳ4ᾳ. ἄγετε, 

τῶν πάλαι λύσασϑ᾽ .. δέκαις. τῶνδε γὰρ ἐνδίκως) πεπραγμένων 

γέρων χτξ. ῬαΙΘΥ. 79954ᾳ. ἄγετε οἱ αζμα ἀοϊοὶ ΑἸΛιανῖρ. 

800. λύσας Ἠροἰηϑορίῃ. αᾧμα λύσασϑε ΝΑΘρΟΘΙΒΌΔΟΝ, λύσατέ ὃ᾽ 

αἷμα ΜεΥκο]. δέκαις προσφάτοις ἨθδΙμ. Ῥοβὲ 800 Ἰδουῃδηι 

ἰπαϊοαῦ Ηρ. 801. ἴῃ 50 8011. 0 Ἀγαμέμνονος ὃ παλαιὸς Ἐ00.; 

γοῦθὰ διὰ τὸν φόνον Αἰγέσϑου δὰ 800 τοΐογι ΟΡΘΡΟΙΟΚ. 802. τόδε 

χαλῶς κτάμενον ἀο]οθαῦ οἸἰπὶ Ηρτη. σὺ δὲ Ῥαϊογ. καχῶς ΜΟΙΚΘΙ. 

χάτω κχλύμενον ϑοῃοριηδηῃ. 802 544. σὺ δ᾽ ἄχου᾽, ὦ μέγα ναέων 

στόμιον γᾶς, ἀνέδην δὸς δόμον ἄνδρ᾽ ἐχπρολιπεὶῖν καὶ φιλέοις ὄμμασιν 

δρακεῖν ἐκ δνοφερᾶς καλύπτρας (ΞΞ 188 --- 89) Ἠροϊὶπηβορίῃ. 8098 5464. 

ναέων Ἀιδωνεῦ, δὸς ἀνιδεῖν δέμας ἀνδρὸς ΜοΥΚΘΕΙ. 804. ἀνέδην 

Ηρτμ., ἅμ᾽ ἰδεῖν ΒΙοπιῖ.. ἄνα, δὴν Ἐπηρογίαβ, ἀναδὸν ΒΑΙΙΌΘΓΘΘΙ, 

ἀναδῦν Ἠ1, ΑΙ ΓΘη5, ἐνιδεῖν Ἠατγίαμῃρ, ἀνέχειν ΕΏροΥ. χρατεῖν δόμων 

ἄνδρα ϑεμαοίζ, ἀνιδεῖν δόμον ἄνδρα ϑοίάϊον, ἀνιδεῖν δῶμ᾽ ἀν- 

ὃρός ΤιΔΟΒδηη. ἄνδρα Ῥοαγβοη. ἀνέμεν δόμου ἄνδρα ϑομοθιηδηῃ. 

804544. ἀνιδεῖν δῶμ᾽ ἀνδρὸς καί νιν ἐλευϑερίως λαμπρῶς τ᾽ ἰδεῖν 

φέλοις κτέξ. ΤιΔομιδηπ, ἀνιδεῖν δόμον ἀνδρὸς φιλίοις ὄμμασε λαμ- 

πρῶς ἐκ ὃν. κι Ῥαϊογν, ἀνιδεῖν τότ᾽ ἀνδρὸς δόμον λαμπρόν τ᾽ ἐδεῖν 

γεν φιλίοις χτὲέ. ΑἸΛΙα ΜΕ. 8056 ἀο]οὶ ϑοῦνθηκ (804 ἀνέδην οἱ 

806 λαμπρῶς τ᾽ 501106}8). 805,4. χαέ νιν ἰδεῖν (οἸπὶ λαμ- 

πρὸν ἰδεῖν) φιλέοις ὄμμασιν ἐκ ὃδνοφερᾶς χκαλύπτρας Ἠθφγπι., εὖνεν 

ἐλευϑερέας λαμπρὸν ἐδεῖν φιλίως ὄμμα διαὶ δνοφερᾶς (γ61 φελέοις 

ὄμμασιν ὄμμα διαὶ κτξ.) γε] χλεινὸν ἐλευϑερίας ἅμαρ ἰδεῖν φιλίοις (φι- 

λίας Οοπίηρίοῃ) ὄμμασιν ἐκ κτέ. ΒΑ ΕΓΡΟΓ, χαέ νιν ἐλευϑερίως λαμ- 

προῖσιν ἰδεῖν φιλίοις κτέ. ΕηρσοΥ, καινὸν ἐλευϑερίας φάος λαμπροῖς ὄμ- 

μασιν κτξ. 1, ΚΑγ5θγ, χαέ νιν ἐλευϑερίως πάλαν προσιδεῖν κτὲ. ΜΟΥΚΘΙ. 

ΑὮ ΟΗΟΒΡΗΟΒΟΞ. 24] 

800. λαμπρῶς τ᾽ ἐδεῖν Τύχη. 80654ᾳ. λαμπρὸν ἐδεῖν φιλέως ὄμμα 
διαὶ δνοφερᾶς ἘΠΩΡΘΙΪαΒ. 808 -- 14 μοί 801 ΟοοΟἸ]οοαΐ 1,ΔΟΠΙ ΔΗ. 
Τίρηι (808 -- 14. 802 -- 17. 78 --- 89) Ηαγίπηρ. 808 --- 14 οἱ 796 --- 801 

ρΡουτηαίαί (808 -- 14. 802 -- . 796 -- 801) Υ6Ι!. 808. ξυλλάβοι 
δ᾽ ἂν ΤιΔοΒδηη, ξυλλάβοιτο ὙΥ 61]. 809. ἐπιρϑορώτατος οΟἸ πὴ 

Ηρττη., ἐπιπλοκώτατος οἸΐπι δοϊμποίζ, οὑπιρορώτατος ΒΟΓΠΘΥ, φορώ- 
τατος ϑεῶν Ὀϊπά., ἔπει φορώτατος (οἰ ἴῃ 5080110 ἔπεε ὡς ἀνέμῳ 
εἶπεν" ἀντὶ τοῦ λογικώτατος) ΟὈΘΓαΪΟ. [Ιἢ 50}0110 δδηγικώτατος 

ῬΙου. 810. οὐριεῖ ΗΙ, ΑἢγοηΒ, οὐρέσαι γ6] οὐριεῖν ΟΟμϊηρίοη, 

τελῶν ϑομαοίχ, ϑέειν ὙΥ 61]. 811. πολλὰ δ᾽ ἀλλοφανὴ Βοίμθ. [Ιῃ 

50 0110 νῦν ἀνευρήσει ῬΑΙΘΥ. 81154ᾳ. ἄχριτον ἄσχοπον δ᾽ ἔπος 

λέγων οἰΐπι, ροβίοα τὰ δ᾽ ἀλά᾽ ἀμφανεῖ χρήξων. ἄσχοπον .. λέγων 

Ηδρτμ., πολλὰ μέν, ἄσκοπον δ᾽ ἔπος λέγων ϑο.(16Υ, πολλὰ .. χρή- 
ζων κρύπτ᾽. οὐκ ἄσκοπον δ᾽ ἔπος λέγω Ο ΜΆ8]16Ρ, πόλλ᾽ ἄλλα δὲ 

φανεῖ γρηΐζξων χρυπτάδιος, ἄσχοπον . . λέγων ΚΊάιβοη, πολλὰ .. 

χρήξων χρυπτάδι᾽ κτξ. οἰΐπι, ροβίοα ἀφανὲς ἄσχοπον δ᾽ ἔπος στέ- 
γων (οοίογῖ5 4616 {15) ΕΠρΘΙ, σχόλεος ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων Ἐπχηρο- 

τἶαβ, νύχεος (γ6] δόλιος), ἄσκοπον δ᾽ ἔπος λέγων ΒΔΙΉΡΟΥΡΟΥ, πολέα 

δ᾽ ἐν ἀφανεῖ φανερὰ χρύφεται γρήξων, ἄσκοπον κτέ. Ἢ ε1], πολέα 

δ᾽ ἀμφανεῖ  -υα --Ἠἰ[ χρήξων, ἄσχοπον χτέὲ. ὨὈϊπά., πολέα δ᾽ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλ᾽ ἃ χρὴ ξόφῳ κρύπτων κτὲ. ϑοποθιηδηηῃ. 811544. πολέα δ᾽ 

ἀμφανεῖ γροΐζων κρυπτάδε᾽" ἄσκοπον δ᾽ ἔπος νύχτα κτέ. ΜΟΙΚΘΙ. 
Ῥιδοίθι πολλὰ . . χρυπτὰ ἀοϊοῖ νύχτα ΑἸΛια στρ. 812. χρύφιος 
ΕὙΔηΖ. ΠΟ] α 510 βου: τὸν “Ἑρμῆν δέ φησιν" ἄλογος γάρ ἐστιν. 
- ἀδιάσχοπός ἐστιν ὃ λόγος. -- Οτουτέστιν ὃ “Βρμῆς. --- ὁμοίως 

ἀδιάγνωστός ἐστι" νύκτα γὰρ καὶ ἡμέραν σκότον κτέ. Ῥα]Θγ. 819. 
νυχτὸς προὐμμάτων γε] νύκτ᾽ ἀντ᾽ ὀμμάτων γ8] νύχτα πρόσϑ᾽ ὀμ- 
μάτων (εἰ 800 αἷμα λύσασϑε προσφάτοις δέκαις) ΒΔΙΎΡΟΥΡΟΙ, νύκχ- 
τερον προὐμμάτων ἘπηροτίαβΒ. νύχτα πρόσϑ᾽ ὀμμάτων σκότον δ᾽ 

ἔσει ὙΥοΪ], νύκτα πρόσϑ᾽ ὀμμάτων καὶ βαϑὺν σκότον φέρων ϑ08οθ- 
8 Πη. φέρεις οΟἸἰπὶ Ηρηπι., φέροι Ἠαγίμπηρ. 814. μεϑ᾽ ἡμέραν 
Επηροτίαβ. δ᾽ οὐ Ὁ. δ᾽ αὖ ϑὲς ἐμφανὲς τέρας Μοίΐζρον. ἐμ- 
φανέστερον οἸΐτη ΗΘΓΠΙ. 818 -- 28 ροϑί 829 -- 86 ΟοΟἸ]οοδί ΕἸΏΡΘΓ. 

815. καὶ τότ᾽ ἤδη, τότε πλοῦτον (οἴσομεν Ἠρττα., ἄδετ᾽ ἤδη ποτ᾽ 

οὖν Θτοίοΐοηᾷ, καὶ τότ᾽, εἰ δή ποτ᾽ οὖν ἘΏΡΟΥΓ. ἤδη πολὺν (γ6] πά- 
λιν) ΒΙοπιῇ,, δὴ πουλὺν 1,Δοπιαπη, ἤδη κλυτὸν ΒΑΙΙΌΘΟΓΡΟΙ, ἤδη δὲ- 
πλοῦν Ἐπηρογίαβ, ἤδη πλάνον Ἠ],ΑἸγΟΠΒ, ἤδη πόνον Ὀϊπά., δήπου 
τὸν ΤοηρΊ, ἤδη πλατὺν Δῃοηγτηι5, ἤδη κτύπον (γ6] γορὸν) οἸΪπὶ ῬΔΙΘΥ, 

ΑἌϑολγυ 5 εἀ. ΝΥ εοκίεἶη. Αρρεπάϊχ. 16 
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ἤδη λιτὸν οἸπι Υ., ἤδη πόρον Μοίζβοτ. [ῃ αἰΐογο 56 ]ο γοήτων 

νόμον ῬΔΟΙΥ͂. 81554ᾳ. καὶ τότε δὴ πόλει τάδε λυτήριον ϑῆλυν 

οὐριοστάταν νόμον μεϑήσομεν ὁμοῦ κρεχτὸν γοητῶν πλοῦτον δωμά- 

των" κέρδος ἀέξεται τόδε ἐμὸν ἐμόν: ἄτα χτέ. ΚΙδαῦβθῃ, καὶ τότ᾽ 

ἤδη τότ᾽ ὀλολυγμὸν πολύν, δειμάτων λυτήριον, ϑήσομεν χοροστάταν 

ἅμα τε χρεχτὸν νόμον κτὲ. Ἠαγίπηρ, καὶ τότ᾽ ἤδη πότμοιν δωμάτων 

λυτηρίοιν ϑῆλυν οὐριοστάταν οὐδὲ χρεχτὸν γοατῶν νόμον ἔϑ᾽ ἥσομεν 

πόλει. ἢ τάδ᾽ εὖ σχόντ᾽ ἐμὸν χέρδος λελέξεται τόδ᾽, ἄτα δ᾽ ἀπέστα 

φέλων Ὑ εἰ!, καὶ τόδ᾽ ἤδη τριπλοῦν δωμάτων λυτήριον ϑηλύνουν ϑυ- 

ροστάταν ῥομβόκρεκτον γοήτων νόμον μεϑήσομεν᾽ πόλει. . αὔξεται 

τότ᾽. ἄτα κτέ. Ἠεοἰπιδοοίμ, καὶ τότ᾽ ἐκ δυσλύτων δειμάτων λυτήριον 

ϑῆλυν ἡριοστάταν κτέ. ΜοΚΕΙ, καὶ τότ᾽ ἤδη πολὺν πλοῦτον ἀντιδώσομεν 

δωμάτων λυτήριον ϑῆλυν οὐριοστάταις χτὲ. Ῥαϊου. 817. ϑηλέων ϑυ- 

ροστάταν Η!, ΑἸ ΓΘΗΒ, (οτί. ϑηλύϑρουν χοροστάταν. εἰριοστάταν ΟἸΪΠῚ 

Θομαοίζ. [Ια 50 μο]ο οὐρέοις σταϑεῖσιν ῬαΙΘΥ. 818. ϑυμόκρεκτον 

ΒΑθοΥσου, ῥομβόκρεκτον ΗΙ, Αμγθηβ, χρυβδόκρεκτον Υθὶ Ρούα5 

λιγυρόκρεκτον ϑομοθπηΔῈ, ὀξύκρεκτον ΚἰγΟΒΒοΙ. [ἢ 50 0110 οὗ καὲ 

ᾷδουσι Βοίμθ, οΐως ᾷδουσι ΒΑΙΙΌΘΙΒΘΙ, οὗ ὡς (γυναῖκες) ἄδουσι 

ῬαΙοΥ, χατὰ τὴν πόλιν Ηοἰπηβοθίῃ. 81854. (ὁμοῦ δὲ χρεκτὸν 

γοητῶν (γοατῶν) νόμον μεϑήσομεν ΒΙοιιβε]ά, αυ] οἰἰπὶ γοήτων 6Χ 

βοητόν, ᾳαοᾶ ρ]οβϑοιηᾶ ξαοτῖς γοοᾶθα] χρεκχτόν, ΟΟΥΤ ΡΠ 6556 58- 

ϑρίοαίαβ ογαΐ). ὁμοῦ χροτητὸν νόμον ϑήσομεν ΤΟ δῆ, ὁμοῦ 

χρεχτῶν (κρεκτῶν ΤΌΤ.) βοάταν νόμον μεϑήσομεν Βοίμο., ἅμα δὲ 

κρεχτὸν γοατὰν νόμον ϑήσομεν πόλει ἨΥΙΙΔΠΗ, ὧδε κρεκτὸν νόμον 

ὁμνήσομεν" πόλει ΤΗ Ηομηάι. γοεδνῶν ατοϊοΐοπά. 8185α6. 

αὐλόκρεκτον βοατόν --- ἐμὸν ἐμὸν κέρδος αὔξει τόδ᾽, ἄτα δ᾽ ἀπο- 

στατεῖ φίλων -- νόμον μεϑήσω ν πόλει τᾷδ᾽ ἔτι ἘΏΡΘΓ. 819. 

{τινα μεϑήσω ἘΎΔΏΖ, ἐνήσομεν οἸϊπὶ ὙὟ. 89054ᾳ. πόλει {μὲν 

τάδ᾽ εὖ ἐμὸν δ᾽. ἐμὸν ΕὙΔΏΖ. τὰ δ᾽ εὖ ἔχοντ᾽ ἐμὸν κέρδος τόδ᾽ 

Ἤρτμι. εἶτα δ᾽ εὔυμν᾽ ἐμὸν κέρδος δαήσεται (γ61 διδάξεται) τόδε 

ΜΟΓΚΕΙ. 821. ἐμὸν ἐμὸν δ᾽ ἀέξεται κέρδος, Ἄτα δ᾽ ΒιΙοπιΐ. 

ἐμῶν ἐμῶν κέρδος ΒΑΙΙΌΘΓΒΕΥ, σύν τ᾽ ἐμὸν κέρδος ἘΠΩΡΟΥΙ.Β, ἐμὸν 

ὁμοῦ χέρδος ατοίοΐοπά. 8992. ἄτα τ᾽ Ναοροίβθδοι. τὸ δὲ φέ 

λων ἄτα ἀποστατεῖ Η1,ΑΙγΘμ8. ἄτα δ᾽ ἀποστάς ΜεοΙκοὶ. ἀποστα- 

τεὶ {μοὼ φέλων ἘΎΔΏΖ. 828. ϑαρσεῖς ῬδΑΥ͂. 8928566. ὃ 

δὲ ϑαρσῶν .. ἐπαύσειε ϑροούσᾳ »ἢ ἃ τέχνονε »πατρός«ε, περαένων 

τὲ. Μ ϑομη αι. 89ὅ544. ἐπαΐσας οἱ ϑροοῦσαν οΟἸΪτη Βομαοίζ. 

ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον πρός σε, πέραιν᾽ ἐπίμομφον 

ΑὉ ΟΗΟΚΡΗΟΒΟΞ. 248 

μΕπΣ ΘΘΙαΙΟΥ, ἐπαὕσας πατρὸς ἔργῳ πατρὸς αὐδὰν (ἀ 6] 6 18 γοΥῸ 8 
ροούσᾳ . . τέκνον) Βυΐ]ον, ἐπαῦσας πατρὸς ὀργὰν . . πέραιν᾽ οὐ 

ἐπέμομφον ἄταν ΒΙοπιΐ,, ἐπαΐσας τε παξύῳ τ. σέ πάν, - 
τρὸς περαίνειν ἐπέμομφον ἄταν (οἸπι ἐπαῦὔσας ἐβουῥδς οὐδς το νῆς 
νυν, πατρὸς αὐδᾷ, πέρανον ἐπέμομφον ἄταν) ρτῃι., ἐπαῦσας τὰν 
ϑροοῦσαν πρός σε, τέχνον, πατρὸς αὐδὰν πέρανον ἀνεπέμομφον ἄταν 
[ΔΙΆ ΠΗ, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον περαίνων ἐπέμομ- 

φον ἅταν ΒΟΏΜ ΘΗ, ἐπαῦσαις, ματρὸς ἔργῳ ϑροούσας χτὲ. Θτοίθ- 

ρῃᾷ, ἐπαὕσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον πέραιν᾽ οὐχ ἐπέμομφον 
ἄταν ΒΑΙΙΌΟΥΡΟΥ, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν πρός σε »τέκνονε ϑρούσᾳ 
πέραιν᾽ Ἠατίπηρ, ἐπαύσας πατρὸς ὀργάν σε ϑροούσᾳ »τέκνον ἐμόνα 

πατρὸς περαίνων ἐπέμομφον αὐδάν ΕἾ], ἐπαὔσας ποτὶ, ἜΜ 
σὲ ϑροούσᾳ πατρὸς αὐδάν, δίκας πέραιν᾽ οὐκ ἐπέμομφον ἄταν 

Ηθἰπιβοοία, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν “Ὁ --υ - περαΐνοις ἐπέμομφον 

ἅταν ΑἸλιάπὶρ, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδάν, ϑροούσᾳ τέκνον περαΐνων 

τ᾿ ἐπίμομφον ἄταν Τ)αγίθβ, ἐπαὔσας »πατραλοία«ς ϑρεομένᾳ ντέκ- 

νονά χτέὲ. [νν ΜΈ Θ]1ου, ἐπαύσας πατρὸς αὐδὰν ϑρεομένᾳ τέκνον πε- 

ραίνων οὐκ ἐ. ἄταν 1, Βομιηϊαί, ἐπαῦσας πατρὸς ἄταν σε ϑροούσᾳ 
»παῖ τέχνονα πατρὸς περαένων ἐπέμομφον αὐδάν οἸΐπι Ὗἥ., ἐπαῦὕσας 
ϑροούσᾳ (ΞΞ ϑροεούσᾳ) »τέκνον εἶ μοικ« πατρὸς αὐδὰν σὺ περαίνειν 
πανάμομφον ἄταν ϑομοοπιᾶπη. ϑομο δία δυΐ εὐκὼ ργὸ ἔργων δαΐ 

σχιάν ῬΓῸ αὐδάν Ιορίββθ υἱάθίαν Ῥαϊοῖο. 82605ᾳ. ϑροεούσᾳ 
α ΟὟ Βομμηοίάοσ. ϑροεούσᾳ πρὸς ἕ ΜοΥΙΚΘΙ. 827. πατρὸς αὐδᾷ 
ῬΘΆΓΒΟΙ, ματρὸς αὐδὰν ϑίδῃϊογ, ματρὸς αὐδᾷ (οἱ δηΐθᾶ πατρὸς 
ἔργον) Ἠρδίῃ. 828. πέραιν᾽ ἀνεπέμομφον φάτιν ϑομαθίζ. αἶσαν 
Βοίῃθ. 829. Περσέως ἐν Οτοίοἴεπά. 890. χραδίαν Ἠδι- 
ἴπηρ. καρδέαν κατασχέϑων γε] {σαῖσς καρδίαν σχέϑων ΒΙοπηξ, 
(σῦϑῷ καρδέαν σγεϑὼν ἘΎδηΖ, καρδέαν ἀνασχεϑών Αατοίοΐοπα, πῶς 

δίαν (τότε) σγεϑὼν ἘΠΡΘΥ. 830544ᾳ. χκαρδέᾳ τε νοῦν σχεϑὼν 
τοῖς ὑπὸ γϑονὸς φίλοις δίκας ἄνωϑεν προπράσσων ἔχτοϑεν φοινίαν 
κτέὲ. ΑἸλιάνίὶρ, καρδίαν ἀνασχεϑὼν τοῖς ϑ᾽ .. φίλοις τοῖς τ᾽ ἀνω- 
ϑεν προπράσσων γάριν γερὸς λυγράν, ἔσω δόμων φόνιον ἄταν τι- 
ϑεὶς, τὸν αἴτιον δ᾽ ἐξαπολλύων μόρῳ ἩἨρἰπιβορίῃ. 891. φέλοισι 

ῬΟΥΒΟη.. {(φέλος) φέλοις ϑ6 1416, φέλοις {ζσυμμάχε) ΗἩ1, ΑΒ ΓΘΠΒ. 

882. τοῖς τ᾽ ἄνω πρόπρασσ᾽ ἰών ργΠ. προπράσσοις Βοίβθοπδαθ 
πρόπραξον ἘΠΏρΡΘΓ. 8992. 54ᾳ. τοῖσέ τ᾽. . χάριτας ὀργᾶς λνηρᾷξ 
ϑοβαρί. πρόπρασσ᾽ ἴσον γρέος ἨΤ, ΑΒ ΥΘΩΒ, προπράσσων ζδμοῦν 
χάριτος ὀργὰς λυγράς ἘΎδΠΖ, πρὸς γάριν πρᾶξον ὀργὰς λάϑρας 
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ΤΗῊ δομηίαϊί. 832 5ᾳᾳ. τοῖς ἄνωϑέν τε πράσσων δίκαν, χάριν 

τε σᾶς τροφᾶς λυγρᾶς, ἔνδοϑεν φοινίαν πάλαν τέϑε: πρὸς τὸν αἴτιον 

μόρου Ἐχπαροτίιδβ, τοῖς τ᾽ ἄνωθεν πρόπρασσ᾽ ὧν χάρις" ὀργαῖς λυ- 

γραῖσί τ᾽ ἔνδοϑεν φοινέαν πάλαν ϑὲς, ὀλλὺς τὸν αἴτιον μόρου Βδια- 

ΒΟΥΘΟΥ, τοῖς τ᾽ ἄνωθεν πρᾶσσε πρὸς χάριτας ὀργὰς λυγράς, τοῖς 

ἔνδοϑεν . . τιϑείς, ἐξαπολλὺς τὸν αἴτιον μόρου Ἠαγίαῃρ. 839. 

χάριτας ἴῃ 1. Βίφοι!. χάριτας ὀργᾶς λυγρᾶς γεὶ χάριτας, ὀργᾶς λύτρα 

ΒΙοπιῖ., χάριτας ἐργάνας λυγρᾶς ὙὟ εἷϊ, χάριν, Γοργοῦς λυγρᾶς ΚῖρΟΙ- 

μοῖϊ. 833 544ᾳ. ἔχ᾽ ἄρκος ὀργάσας, ἐν δ᾽ ὄϑῃ φοινίαν ἄταν τι- 

ϑεὶς τὸν ἀντίον δέξαι παλεύσας μόρον ΜοΥΚΘΙ. 834. τοῖς (γ6] 

τοῖς δ᾽ ἔνδοϑεν ΒΙοπιί. τοῖς ἔνδοϑεν {παρημένοισι) ΤΗ Η Βομπ αι. 

ἔνδοϑέν τε ϑομοοπιδηη. Ομ απὶ ἐν τῇ φυχῇ δὰ 829 τοίοτί Ηθῖτη- 

βοϑίῃ. [Ἃη δἰδζοσο βοῇ}. } 10 καταβάλλων ἈΌΓΘΒΟΒ. 8345ᾳᾳ. ἔνδο- 

ϑὲεν (σὺν φοινέαν τὰν ἀπάταν τιϑείς, τὸν αὐτὸν δ᾽ ἀρ᾽ ἐξαπολλὺς 

μόρον ΕὙΔΏΖ. 835. φοινέαν ἄγαν ΟἸΈΒΙΙοσ, φοινέαν ἅγαν ἨΘΥΠῚ.; 

φοινίαν σφαγὰν Επροῦ, φοινέαν μάχαν ΝΔορο ΙΒ Ό8 0. τέϑει Ηθδίῃ, 

φομο δία ἑεὶς Ι66ῖ556 υἱοῦ Ηατγίπηρίο, δόμοις ῬαΙοΙῖΟ. 895 5α. 

τίϑει οἱ ἐξαπόλλυ ΟΥ̓ ΘΙΙοσυ. φοινὸν ἅπαν τιϑείς, τὸν ἴδιον δ᾽ ἐξα- 

ποδὺς μόρον ΗΙ, ΑἸ τθηβ. τέϑει, ἐξαπολλὺς τὸν αἴτιον μόρου ΤΠ ΔΥ]65. 

Ῥοβὶ 886 γογβαπὶ ἰηἰογοϊ ἀϊ58θ Ρυΐδῦ Ηρτ. (αὐτάν τε τὰν εἰργασ- 

μέναν γ6] αὐτάν τε τὰν φονεύτριαν 5αρρ]οΐ ΦΟΠοοᾶπη, ξύμμαχον 

χάλει δέκην ῬΑΙΘΥ). 837. ὑπ᾽ ἀγγέλου ΒΙοπιί. Ῥοβὶ 899 

Ιδοῦπᾶπι (δόμοισι τοῖσδέ γ΄. ἱππικὸν ναυάγιον, μόρον δ᾽ χτέ.) βίαϊαϊ 

δΔηοηντηὰβ (ἢ... 840. μόρον τ᾽ εἰ ἀμφαίνειν δόμοις Βοϊ5δοηδάθ. 

ἂν φέρειν ΤΌΓΠΘΌΙΒ, αὖ φέρειν ΒΙοπιῆεϊά. δόμῳ Βοῖί!θ. 840θ84. 

ἀμφῆρες φόνου γένοιτ᾽ .. αἱματοσταγὲς δόμῳ οἰπι Βοίμθ. δόμῳ 

αἱματοσταγεῖ Βατγίαῃβ. 841. δειματοσταγὲς φόβῳ ῬδαΥ͂, 

δείματος τελεσφόρον ΔΟΙΥΤΩᾺΒ (Η.), δημιοστυγεῖ φόνῳ ΘΟΒΟΘΙΊΔΠΗ, 

αἱματοσταγεῖ φόνῳ ἘΜΘΏΖΕΙ. 84154. 50Πο]1α 5ῖ. ἀἰβροηῖῇ Ρα- 

16Υ: φόνῳ: τῷ τοῦ Ἀγαμέμνονος, οὗ . . ἀειμνήστῳ. --- τεϑηγμένῳ: 

ὡς ἐπὶ μαχαίρας. -- αἱματούμενοι λόγοι: ἐν γὰρ. . στήϑη. 842. 

χαὶ πεπηγμένῳ ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠΒ, καὶ δεδαιγμένῳ Ἠεἰπιδοοῖ!. [ἢ Β0ΠΟ]10 

ὡς ἀπὸ νοὶ ὑπὸ μαχαέρας, υἱδὶ 50 Π01. ἴῃ 8ὺ0 ᾿ἴδτο δεδειγμένῳ ἰη- 

νοηοτὶὶ. ΑΡτγθβοῖ, γοσῦὰ ἐν γὰρ .. στήϑη δὰ 841 τοΐοτί ΟὈογΪΟΚ. 

Ῥοεὶ 842. νογβϑαπι ἰηἰογοὶ 1586. Ρυΐδὶ εἰ]. 843. πῶς ταῦτ᾽ ; 

Ἡραΐι. ἀληϑῇ κοὺ φλέοντα ῬΔΟΥ͂, ἀληϑῶς οὐ βλέποντα οἰϊπι Βοίμε, 

ἀληϑῇ ᾿γὼ βλέποντα ΑἸμλιᾶνρ. 844. ἢ Βουγάοϊοί. δειματου- 

μένων ϑίΔη]6Υ. 846. δηλῶσαι σαφῶς Ἠδτίυπρ. 847. ἤχουσ᾽, 
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ἄμεινον πυνϑάνου ΜΕ]. 8485. σϑένος τοσαῦτ᾽ ὅσ᾽ (γ6] ὡς) 

αὐτὸν . . πάρα ὙΥΊΕΙ. 849. ὡς αὐτὸν αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσϑαι πάρα 

τορυίδηδ, οοηϊοῖ! ὡς αὐτὸν ἀνδρῶν ἄνδρα π. πάρα γε] ροίϊι8 ὡς 
μέρα νπδγθ ἄνδρα π. πάρα Ῥαυν,, ὡς αὐτὸς αὐτῶν ἄντα πεύϑεσϑαι 

πέρι ΑὈγΘΒΟΝ, ὡς αὐτὸς αὐτῶν ἄνδρα πεύ Σ᾿ ΟἹ] 

ὕσ᾽ αὐτὸς αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσϑαι ἀσῖαι Αραβα δος ἐν “π᾿ 

τι φρένα Ἐτίαγταί. φρένα κλέψει ἂν Ἠθδίι, φρέν᾽ ἂν ΒΡΗ͂Σ ἂν 

ΜοΙΚ. 866. ὑπὲρ εὐνοίας Ἠαγίυηρ. 859. πρῷραι χοπάνων 

Ηατίαηρσ. 860. γαμεμνονέων οἰἱοϊξ, ΔΘαΠΔ ΟΠ Π αΐθτη ΒΥ βίη ΠΏ 

(31,4. 81. 8. 8) οἰποίθηβ, Εἰ ΚΙοίζΖ. 868. δαΐδων Ῥοδγβοι, λαῶν 

ΗΠ, ΑἸΙΓΘΠΒ. ' ἀρχάς γε Ηρα. ἀρχαῖς τε πολισσονόμοις Ῥοσβοπ. 

864. (πλοῦτόν τε δόμων ἕξει Ήρτπι. πατρῷον οἸΐπιὶ Ηρτμῃ. ὄλβον 

τε μέγαν Ηαδγίαηρ. 865. ἐφέδροις Μαάνὶρ. 866. ϑωσὶν 

θρέστης ΗΘΔ, ᾿χϑροῖσιν Ὀρέστης Ἠατίππρ, δᾷος Ὀρέστης Βυγραγά. 

868. ε ὃ ὀτοτοτοτοῖ (γ. ἀοομπ,.) Ηδθυτη. ἐὴ ξὴ, ὀτοτοτοῖ τοτοῖ Ὀϊπά. 

809. μάλ᾽ ἔα νε] μάλ᾽ αὖϑις ΒυΓΠΘΥ. 86954ᾳ. πάλα πῶς 

δόμοισιν: ὙΠ ΟΥ̓Ζ. 870. χέκαρται ΑΟὙΝ Βομπηοίαθυ. 872. 

ἀναίτιοι ΒΙοΙηΠο]α. 874. οἴμοι, μάλ᾽ οἴκοι Οδμῃίογ, οἴ μοέ μοι ὙῪΘ 

Ἠατίαῃβ. τετυμμένου Ἢ εἰ], τετρωμένου ὝΊΕΙ, ᾿ξερϑαρμένου γόϊ᾽ ξειρ- 

γασμένου Ηδοἰπηβοοίῃ. 875. προφϑέγμασιν ΜΥΊΘΒΘΙΟΓ. 878 

μοχλοὺς Αὐτγαΐα5. ((ππὶ οἰΐαπι Ἰοροηάππι ἴογο γυναικείων πυλῶν υὐν. 

παῖ Βυ.1617). ἡβῶντός γε ΒΙοιηβε!ά. 879. οὖχ ὡς δ᾽ ἀρήξαε 

ΟἸΪ ΠῚ Ηθγπῖ.; οὔπως δ᾽ ἀρῆξαι ΒΙοιηῇ., οὐχ ὡς δ᾽ ἀρήξει ὙΤοτάστοτε. 

881. ποῦ ΕἸΠΊ5ΙΘΥ. 882. ἔοικεν αὐτῆς νῦν Βυΐ]ογ. ἐπὶ ξυροῦ πέ- 

ρας ΒΔΠΊΒΘΓΒΕΣ, ἐπὶ ξυροῦ βεβὼς Μαγίϊη, ἐπὶ ξυροῦ σταϑεὶς 1, Καγ- 

561 ἐπὲ ξυροῦ πέλων οἸΐπι ὙΥ εἰ], ἐπεξήνῳ τέλος ἃποηγτηιβ. αὖ τῆσδε 

συζύγου πέλας ΧΥ ΘΙ. 88254. ἀο]οὶ ΗΟ. Ομοότγοὸ {θαϊ βέδο. 

Ιου, ὁμοσο δἀβισηαίοβ ροβί 890 οο]οοδῦ ΕἾΡΠΠΔΌΘΓΙ. 889. δίκης 

Ηεπα. 888. ΒΟ ΠΟΙ] δϑίδπη λόγῳ ἱπίογργθίαυ! ορί μαῖα ῬΔΙΘΥ. 

887. ὥσπερ οὃς οἸΐπὶ ῬΟΥΒΟΗ. 888. ἀνδροὃμῆτα Καγβίθῃ. 9891. 

σὲ μὲν γ6} σέ τοι ΒΙοπηΐ. 898. δύο λέγωσιν (γυϊσραθαία! δὲ- 

λέγωσιν) ΑΌΓΘΒΟΒ. 899. ποῦ δῆτα Τυτῃ. ποῦ δή, τάλαν, τὰ 

Αυγαίῃδ, ποῦ δὲ τὰ παλαιὰ Βυγῦρο8, ποῦ δῆτα σοι τὰ Βιοπηῇ τὰς 

δὴ τὰ δεινὰ Θφηΐ, ποῦ. δὴ τὸ λοιπὸν  Νδιοκ. 89954. τὰ λαμ- 

πρὰ οἸΐπ), ροβίοἃ ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ .. πυϑόχρηστ᾽; ἄπιστα δ᾽ ὙΥ ΘΕ]. 

901. μὴ ϑεῶν Βυγβοθ5. [πῃ βοῃο]ο πλέον ἄγε ΑὈΓΘΒΟΝ. 902. 

παραινέσαι καλῶς Ῥούβοπ, παρήνεσας καλῶς Ἠρττη. 908. παρ᾽ 

αὐτὸν Ἠρογγογάθη. [Ιἢ βοθο] ο πιϑανῶς δέ, καὶ ἵνα κτέ. Βοίβθ. 
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906. τῷ καὶ ϑανοῦσα Ηοἰμηβοοῖῃ. 905. 906 [οτία556 ἀθ]6πά!. 

909. παναιτέα ΒοΙΠ6. 910. Μοῖρα πορσύνει τϑραάϊαί ΤοηΡἢ. 

913. οὔτοι ἀπέριφα δοῦσά σ᾽ εἰς δορυξένου Ἠαγίυπῃρ. ἀπέρριφ᾽, ἐς 

δ᾽ ἐμοὺς δορυξένους οἰ άπου. 914. αἰχῶς (οἰίπι ἀδέκως) ΒοίΒθ. 

917. μὴ ἀο]οῦ Ηρττη. μάλλ᾽ 5ουδιῦ Ὁ1πά. 918. ἰπ 500] 10 ἄν- 

ὃρα . . οὖσα ἑτέρῳ συγκοιμωμένη ῬΆΙΘΥ. (91954ᾳ. Θχρϑὶ Αὐ- 

Γαΐ 5). 995. ἴῃ 50 ]ο ἤγουν πρὸς ἄνδρα νήπιον ΒΙοπηΐ., παροι- 

μίαν εἷναέί φασι Ταὐτὸ χτέ. (αὐ ἰοἰγαπιοίθυ 510) Ῥαϊου. Ὑιάθίαγ Ρο- 

ἐϊπ8 Ῥυϊποῖρίο ἔπ1556 ταὐτὸν γάρ ἐστι πρὸς 1 τύμβον .. νήπιον. 

996. τόνδε σ᾽ ὥρισεν ῬΔΆΌΥ, τόνδ᾽ ὁρίζει σοι Αὐμπαϊάπβ, τόνδε σ᾽ 

οὐρίζει ΒΙοιηῆοϊά. τόνδε σοι ῥιζοῖ ΗΙ, Αἴτθηβ, τόνδε σοι χτίζει 

Τοηρῃ. 9927. ὄφιν γ᾽ ῬαυΥ͂. ἐϑρεφάμην ὄφιν οἸ πὶ ῬΟΥΒΟΗ. 

9928 ΟἸγίδοτηθβίσαθ οομἐηπδὶ Ηατίυηρ. Ῥοβὶ 9928 5Ξυρρ!οῖ ὑφ᾽ 

οὗ παϑεῖν ὅ τ᾽ οὐ χρεών, μέλλω παϑεῖν: Τὐπάδα. 9929. χανοῦσ᾽ 

πιᾶτρο Α58Κ.., ἔκανές γ᾽ γε] ὄκανες γ6] κανοῦσ᾽ Ῥαυν, χἄνεις γ6] 

χαίνεις Βοίμα, χτανοῦσ᾽ Ηοἰμηβοοῖι. ἔχανες τὸν οὐ Ο]1Π) ΗρΘΓΙΠΙ.: 

κἄχανες ὃν ΗΙ, ΑἸγοη5. χανοῦσ᾽ ὃν οὗ χρῆν καὶ σὺ μὴ χρεὼν πάϑε 

Ματίίη, ἔχανες ὃν οὐ χρῆν τλῆϑι καὶ τὸ μὴ χρεών Α Νδ.0Κ. 990. 

τήνδε ΙοὨ6}. [π Β0Ο]10 ἰοτί. συγγνωμόνως. 991. (ἐπήγγισεν 

Ἠατίηθ). 932. ὕμως αἰτούμεϑα Ναυβρτανίαβ, ὁμῶς ἀρώμεϑα 

οἸτα ΗθγΠΙ. 934. γατίαβ οδΥΪ Ἶ8 ἀἰΒΡΟΒΙ ΠΟΙ ΘΒ Υ͂. ἃρυὰ ἨθρΓ- 

ΤΠ Πα. 941 -- 944 ΞΞ 908 (πά6 ἃ μέγα) --- 9602 οἰαἰαϊ Ἰαοὰπᾶ ρΡοϑβί 

962 ἱπαϊοαία Η1, ΑΒ γθπβ, αὖ ΒΙΓΟΡ ΠΆΓΟΙ ογτᾶο οβϑβοῦ μίο: α΄ β΄ α΄ 

χΧ Β΄ γ΄. Ηρ μουϊϊ5 οατηθη ἰΐα ἀἰδυγ θα] ΠοσϑΌδοι, υὖὐ 4 9384 

. 865, Β 986---40, ἰοΐαβ ΟΠΟΙῚΒ 941--44. 4 952 -- ὅδ εἷο. οδηδί. 

934. δίκᾳ ΒΙοιηΐ. 937. δέπους λέων Ῥϑίδῃ!οΥ. 938. ἔλαχε δὴ 

τὸ πᾶν ϑομαορίζ, ουἱ 50 Πο]]αβίδ ἤλασε ὃ ̓ εἰς τέλος νοὶ ἤλασε δ᾽ εἰς 

ἀγῶν᾽ Ἰερῖδ56 υἱάθίαγ, ἔλασε δεσπόταν Βυτρο5, ἔλαχε δ᾽ ἐς τὸ πᾶν 

Ησρτπι., ἔλακε δ᾽ εὖ τὸ πᾶν ΒΑΙΊΡΘΓΡΈΓ, ἔλακε δ᾽ ἐς ῥοπὰν ατοϊοΐοηά, 

ἔλαχε δ᾽ εὖ τὸ πᾶν Μείποκο. δ᾽ ἐς τροπὰν ἨΙ, ΑΒ γΘη5, δ᾽ ἐς καμ- 

πὰν Ἠαγίππρ, ἐς τὸ τέρμ᾽ Τοαί. ἔδικε δ᾽ ἐς τροπὰν Ὑ6γγ8}}. 999. 

Πυϑόχρηστος αΙΟΥ, πυϑοχρήστοις ἨθἰπΙΒΟΘΙΙ. 940. ἐν φρα- 

δαῖσιν Ῥοβομ, ἐκ φραδαῖσιν ΜοΐΠΘΚΘ. 941. ὦ ει. 941-- 

944 αἱ ΘρΡμνΙΐαπὶ οἰϊδπη 8161] βἰγορμᾶταπὶ ΔΙῚ δάϊοῖ! ΟΣ ]}}. 

942. ἀναφυγᾶς ϑίαμ!ογ. καχῶν τε κοἰϊκοτριβᾶς Ἠεοἰμηδοοῖμ. [ἢ 

ΒΟΒῸΠο ὡς φυγόντων Υἱοῖ., ὡς τῶν ἐνοικούντων φυγόντων ῬΑΙΘΥ. 

943. ὑπαὶ δυοῖν (λύσιν) μεαστόροιν ΘΥΤΗ.; ὑπὸ μιαστόροιν ατοϊοΐοπά. 

Ῥοβὶ 943 Ἰαοιπδπιὶ βἰαίαϊῃ δηΐου. 944. {τ᾿ ἔκλυσιν) δυσοίστου 
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τύχας Ἠαγίαηρ. 948. ἔμελε οἸ πὶ Ὗ. ᾧ μέλει Αυταΐαβ, ᾧ ἤμελεν 

Ηρ}. 946. δολιόφρων Ἑρμᾶς ΗΙ, ΑΒγοη5, δολιόφρων τα Ἠρίΐπι- 

φοοίῃ. [ἢ βοβοὶο ζδόλῳν ἔμολεν ῬαΙογ. 947. (δὲ μαχαέρας Αὐυγᾶ- 

{18}. δὴ μάχᾳ Ῥούβοῃ, δὴ μάχας ΒΙομΐ. δορὸς ργῸ γερὸς Ἠδγίαηρ. 

ἔδικε δ᾽. . ἐτήτυμος Ὕ 1181}. [πῃ 560Π|0110 παρῆν Ῥαογ. 951. πνέου- 

σαν ἐχϑροῖς ΑὐταΐιΒ. 952. τάνπερ Ηθαἴ!. 92 566. τάνπερ ὃ 4ο- 

ἔίας ὃ Παρνάσιος μέγαν ἔχων μυχὸν χϑονὸς, ἐπαξίως δόλια βλαπτο μέ- 

ναν χρονισϑεῖσαν ἐποέχεταε οἸ1πὶ ΗΘΙΤ., τᾷπερ ὃ Ποξίας μέγαν .. γϑο- 

νὸς ἐπ᾿ ὀμφαλῷ πρὸς δολίαν δόλοις ἄξε βλαπτομέναν χρονισϑεῖσά 

γ᾽ ἐποίχεται ϑομιοί, τάνπερ. . ἔχων ὄχϑον, βλαπτομέναν, δόλων 

ἀξίοις δόλοις γρονισϑεῖσαν ἐπείγεται οἸΐπη, ρΡοδίθα τάνπερ ὃ μέγαν 

ἔχων ἐπ’ ὄχϑῃ μυχόν, ὃ Παρνάσιος, βλαπτομέναν ἄξειν ἄδολος ἄδο- 

λον ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποίχεται Βοίῃθ, τᾷπερ ὁ .. Παρνασίας.. χϑὸ- 

νὸς ἐπ᾿ ὀφρύϊ ξύν᾽ ἀδόλως δολίαν βλάβαν ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποέχεται 

ΗΙ, ΑἸγθηβ, τάνπερ . . ὃ Παρνασίς . . χϑονός, ἐπορϑέαξων ἀδόλως 

δολίαν κτέ. ῬΆΙΘΥ, τάνπερ ὃ “Ποξίας, ὃ Παρνασίῳ .. χϑονὸς ἐπ᾽ 
“- 
-. 5} 

ὄχϑῳ, ᾷξ᾽ ἀδόλως δολίαν, βλαπτομέναν χρονισϑεῖσαν ἐπ᾿ οἰκέταις 

γοΥ]]. 9ὅ9544. γϑονὸς ἐπ᾿ ἐχϑροξένοις (χϑονός, ἐχϑροξέναν 

ΘΟ ΠΟΙ6Η614) δόλοισιν δόλια βλαπτομέναν χρονισϑεῖσαν ἐποέχεται ΟἸ1Π|, 

ροβίοα γϑονός, (ὃ Πύϑιος μεσομφάλοις ϑεὸς παρ᾽ ἐσχάραις --- αιδθ 

αὐΐοντί Μαγίας ΡΙοἰϊαβ Ρ. 2645 -- πιφαύσκων ἔφο), Ροβέ ᾳιδ6 πηϑῖο- 

γΘη Ιδοαηδηὶ βἰσηϊβοαί, ἃ δόλιά σε δολίαν βλαπτομένα χρονισϑεῖσαν 

ἐποίχεται Ήργπι., χϑονὸς ἐπόχϑιον, ἄξειν ἐν ἀδόλοις δόλοις χτέ. 

ΚΙαυβοθη, χϑονὸς ἐπῴχετ᾽, ἦν ἄξιον οὐρανοῦχον ἀρχὰν σέβειν (θθῖθ- 

τἷβ 4616 .15) ατοϊοίοπα, γϑονὸς ἀπέφϑεγξεν" τὰν δολίαν, δόλῳ βλα- 

πτομέναν, χρονισϑεῖσαν ἐποέχεται Ἠδγίθηρ, χϑονὸς ἐπορϑιᾷ, ξὺν ἀδό- 

λοις δόλοις βλαπτομέναν πάλαι δέκαν ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποίχεται ὟΝ 61], 

χϑονὸς ἐπωρϑίέαξεν (γ6ὶ] ἐπεϑρέαξεν) δολίως δόλον χκτὲ. Μοίῃρκο, 

χϑονὸς ἐπορϑέαξεν ἀδόλοις δόλοις ΒοΒΒΌΔο.. γϑονὸς ἐπορϑέαξεν 

ἀδόλοις δόλοις, δολιόφρων βλάβα μένει μέν, χρονισϑεῖσα ὃ ̓ ἐποέχε- 

ται. χρανεῖται δέ, πῶς τὸ ϑεῖον πάρα ὑπουργεῖν κακοῖς ΜοίΖβΕΓ. 

964. σεν Ῥογίυβ, κλάγξεν ΟὈογαΙοΙ. οὐκ ἀδόλως δολίαν ἘΎΔΗΖ, 

ἀϊδνῶς δολέας ἸΟΠΡΊΉ. 96ὅ454. ἀξενα τὴν δόλοις βλαπτομέναν 

χρόνοις (γ6] γρόνῳ) ϑεῖσαν ἐποίχεται ΝΔΟσΘΙ5Ό8 οι, ἄσε δόλῳ δόλον 

βλάβαν τ᾽ ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποίχεται ἨθρΙπΙΒΟΘΙ}ι. 955. ἐν γρό- 

νοις ϑεῖος ἀνὴρ ἐποίχεται Βοϊβδοπδθ. τίσας ῬΓῸ ϑεῖσαν ῬϑίδὨΪΘΥ. 

966. χρατεῖ δέ πως Ῥοτίυβ, χρατεῖ τέ πως ατοίίυ8. χρατεξ τοι τὸ 

ϑεῖον Βοΐμο6. χρατείτω δέ πως (Υγε] ὃ ̓ ἔπος) τὸ ϑεῖον παρὰ τό μ᾽ 
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οΟἰἵπ, ροβίθα χρατεέτω δ᾽ ἔπος τὸ ϑεῖον, τὸ μῇ μ᾽ Ηογπι., κρατεῖται 

πῶς τὸ ϑεῖον κτέ. ϑοίνοηκ, χρατεῖται δέ πως τὸ ϑεῖον παραύϑ 

ΟΥ̓ΈΘΙΙογ, χρατεῖται τέως τὰ ϑεῶν πρωτὰ μὴ 1λπάδυ ᾿ παραχρατεῖ 

τέ πως τὸ ϑεῖον τὸ μὴ ΒΑΙΠΌΘΓΡΕΟΓ ; χρατεῖ πως τὸ
 θεῖον παρὰ τὸ 

μὴ ΗΙ, ΑἸ ΓΘΗΒ, χρατεῖ πως τὸ ϑεῖον αὖ παρὰ τὸ μὴ ΕὙΔΏΖ, χρα- 

τεῖται γὰρ οὔπως τὸ ϑεῖον { βροτοῖς)" πάρα (πάρα Ηδτίαῃρ) τὸ μὴ 

{πέρα μὴ ΥΥ Εἰ], χρατεξ δ᾽ ἀεί γέ πως τὸ ϑεῖον. πάρα τὸ μὴ Βοβδ- 

Ῥδοῖι, χέχρανταέ τ᾽ ἔπος τὸ ϑεῖον τὸ μή μ᾽ ΗϑἰπΙβοοίἢ, χρατεῖται 

καλῶς τὸ ϑεῖον τὸ μὴ ῬαΙοΥ, χρατεῖται δέ πως τὸ ϑεῖον τὸ μὴ 1)ἃ- 

γίθβ, ἴοτί. χρατεῖταε δὲ πῶς τὸ μῆδος ϑεῶν. Τπ 50}0110 συλλαμβά. 

νει Ῥδίου. 956θ654ᾳ. παρὰ τὸ μὴ ὑπουργεῖν 6ΘΧ ἱπιθΡ γί 010 

τορϑῦϊ Βα ΟΡ. χρατεῖτα: . . χαχοῖς ἀοϊοῖ ΑἸΛΙανΙρ. 958. ἀξια 

δ᾽ Ἡρτηι., ἄξιον ΒοίΠι, ἀκμὰ δ᾽ ἘΎΔΗΖ, πρέπον δ᾽ Ὀὶπά. 959. 

τὸ φῶς Τυτῃ. μέγ᾽ ἅτ᾽ Βοίμθ. μέγα δ᾽ ἀφηρέϑην ῬΟΥΒΟΗ. δεινὸν 

ἀφηρέϑη Ἠεἰπιδοοίμ. 959544. μέγας ἀφαιρεϑεὶς ἅλιος οἴκων 

ἀνάγεται δόμοις, πολὺν ἄγαν χρόνον χαμαιπετὴς ἐκχειτ ἀεέ ϑομαθίζ. 

μεγάλ᾽ ἀφηρέϑη φάλια δωμάτων ἘΏΡΘΓ. μεγάλ᾽ ἀφῃρέϑη νῦν φάλι 

οἰκέων" ἄνα γε μὰν δόμοι -- πολὺν. . ἀεί -- ζδυσοίμου τύχας 

ἘΟΒΒΌΔΟΝ. 960. ἅλιον οἴκων Ῥαὰν. ὀμμάτων ΒΑ ΟΥσΟΙ,, οὐ- 

ὧν ΕὙΔΏΖ. 9615ᾳ. ἄναγε μὰν δόμοις, πολὺν. . χαμαιπετὴς 

ἔκεις᾽ ἀεί Ῥαυν, ἄναγ᾽ ἐμὰν δόμοις (πολὺν .. ἔκειϑ᾽) ἱάν ἘΠΠΊΒΙΘΥ, 

ἄνα γε μάν, δόμοι ΒΙοπΙ., ἄναγε μὰν δόμους Βοί!θ. ἄναγε μάν, 

δόμος . . ἔκεισο δὴ Μεΐποᾷθο, ἄνω μὰν δόμοι. . χαμαιπετεῖς χεί- 

μενοι Ἠοἰπιβοοί!ι. 961--- 66 ροβὶ 910 υὖ δροάππι οΟἸ]οοδΐ ΗδΓ- 

[ὰηρ. Ῥοβὶ 962 Ιαουπᾶπὶ βιαιαϊ, Η 1, ΑΒΓΘΠΒ. 969. παντελῆ 

᾿ς χρόνον ΑἸΛια ΠΡ, παντελὲς γράνος ὕ ΕΥΤΙ!. χορὸς Ἐ]ΠΊΒΙ6Υ, πρό- 

μος 1ιαἴοῃϊαϊπο, ὄλβος 1, Καγϑου, φόνος ΝΟΘΘΙΒΌΔΟΒ. ἀμείψει χρόνος 

Ηεοἰπιβοϑίῃ. 9θ854ᾳ. τάχα δ᾽ ἀλαστόρων χορὸς ἀμείψεται πρόϑυρα 

δωμάτων γε] τάχα δὲ παντελὴς χορὸς ἀλαστόρων πρόϑυρ᾽ ἀμείψεται 

ΒΟΒΟΘΙΏΔΠΗ. 968 544. τάχα δὲ παντελὴς ἀμείψει ϑρεομένα χοροὺς 

πρόϑυρα .. πᾶν ῥυῇ . . τύχας δ᾽ εὐπρόσωπα χεῖται τὸ πᾶν ἰδεῖν 

καὶ κλύειν ΜεοΙΖΒΘΓ. 964. δωμάτων (στυγέρ᾽ ἐπ᾿ εὐδίαν) ὙΥ ΕἸ]. 

960454. ὅταν . . ἐλάσῃ ἀεἰοῖ γΟΥ]]. 965. πᾶν ἐλάσῃ μύσος 

ΒΑΙΡΟΥΡΟΓ, μύσος ἅπαν ἐλάσῃ Ἠθτπι., πᾶν ἐλαϑῇ μύσος ΔΝ εἰ]. 

9θὅΞ5Ξᾳ. μύσος ἅπαν ἐλαϑῇ καϑαρμοῖς (οοἰογ5 ἀ616{18) Παγίπῃρ. 

966. χαϑαρμὸς ἰῃ 1. ΒΙροί!, καϑαρμοῦ Μυβρτ. καϑαρμὸς ἄτας ἐλατή- 

ρίος ϑίδῃϊθυ. ἄταν ΒΟΒΒΌΔΟΒ. 967. τάχα Δυγαΐυ8, τύχαι ϑοϊιπεῖζ, 
, » . ΕΝ Ὁ σὴ. 

τύχῃ ΒΙοπιί. τύχᾳ δ᾽ εὐπροσώπῳ κεῖται Βοϊβδοηδᾶθ, τύχαι ὃ εὖ 
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προσωπόκχοιται ϑ0Π016ῆ614. τύχαι δ᾽ εὐπρόσωποι κατὰ τὸ πᾶν ΗΙ, 

ΑἸ γθη8, τύχα δ᾽ εὐπρόσωπ᾽ ἐπωπᾷ τὸ πᾶν ὙΥ 61]. 967544ᾳ. τύχᾳ 

δ᾽ εὐπροσωποχοίτῳ τὸ πᾶν ἰδεῖν κλύειν τ᾽ ἀρϑμέοις μέτοικοι χτέ. 

γ6] ροίλυ5 τύχᾳ δ᾽ εὐπροσωποχοέτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑρεομένοις (γ6] ϑρευ- 

μένοις) μέτοικοι κτξ. Ἤθτμι., τύχαι δ᾽ εὐπρόσωποι, (καέτοι Υγ6] ρΡο- 

Ε5) χαὲ τοῖς τὸ πᾶν ἰδεῖν ἀκοῦσαί τε ϑρεομένοισι μετοίχῳ δόμων 

χτέ. Βοίμθ, τύχαι δ᾽ εὐπροσωπόκοιτοι τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑέσμεοι μέτοικοι 

κτέ. ΒΑΠΙΡΟΓΡΟΙ, τύχᾳ δ᾽ εὐπρόσωπος φοιτᾷ τὸ πᾶν (ἐστὶν) ἰδεῖν 

ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν ϑρεομένοις Θτοίοίοῃά, τύχαι τ᾽ εὐπρόσωποί τ᾽ ἰδεῖν 

ϑρεομένοις τ᾿ ἀκοῦσαι κτξ. Ἠαγίυῃρ, τύχα δ᾽ εὐπροσωποχοέτα τὸ 

πᾶν ἰδεῖν πρευμενὴς μηκέτι δώμασιν πέσοι τἄμπαλιν 1, ΚΑΥ͂ΒΘΓ, τύχα 

δ᾽ -. χοέτᾳ τόπαζε δείν᾽ ἀκοῦσαι ϑρεομένοις Ἰοηριι, τύχᾳ δ᾽ εὐ- 

προσώπῳ κοιμᾶται τὸ πᾶν" τρέομεν ἃς δ᾽ ἰδεῖν ἀκοῦσαί ϑ᾽ ὁμῶς 

μέτοικοι κτέ. οἸπὶ Ὑ 611, κεῖται τὸ πᾶν (καλῶς, ἀκοῦσαι ϑρεομένων, 

τύχᾳ δ᾽ εὐπροσώπῳ μέτοικοι κτέ. ΒΙΟΒΒΌΔΟΙΙ, τύχαι δ᾽ εὐπροσωπο- 

κοῖται τὸ πᾶν ἰδεῖν πρευμενεῖς μετοίκοις κτέξ. ῬΑΙΘΥ, 4] 5080] ]ἀϑίδπι 

εὐπροσύπτῳ ἴῃ 1ἰῦγοῸ ἱπγθηΐβθθ ραΐαί, τύχαι δ᾽ εὐπροσωπόκοιτοι τὸ 

πᾶν ἰδεῖν ϑρευμένοις μετοέκοις κτὲ. Ἠοἰμηβοοίῃ, τύχαι δ᾽ εὐπροσω- 

πόχοιται τροπὰν ἰδεῖν ϑρεομένοις μετοέκοις χκτξ. ὝΟΥΓΆ]], τύχαι δ᾽ 

εὐπροσώπῳ κοίτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν πρευμενεῖς μετοίκοις κτέ. (ο11πὶ τύχαι 

δ᾽ εὐπροσώπῳ κοέτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑρευμένοις μέτοικοι κτέ.) Τοαΐ, 

τύχαι δ᾽ . . ἰδεῖν τ᾽ ἀκοῦσαι ϑρεομένοις μετοέχκοις χτξ. Ναί. 

9608. ἀχοῦσαΐ ϑ᾽ ἱεμένοις ϑίδῃϊον. 96854ᾳ. χρεωμένοις μέτοι- 

χοι δόμοι ΑἸΛλιανῖρ. 969. μετ᾽ οἰχονόμων Μυβρ!., δόμων με- 

τοίχοις ϑομαοίζ. πεσεῖται ῬογίαΒ. 96954ᾳ. ροβύ 958 {γΓδηβροηϊί 

ΒΙοπηΐ. 970 ἀοϊοῖ, ἰξογαίίομθ θρμντηηὶ τορυαϊαίδ, ΗθΙπβοθίῃ. 

978. σύμπνοι Τιαἱοπίαίπ6, σύννοι ατοίοίεπα, χεδνοὶ οἸΐπ), Ροβίθᾶ σεμ- 

νοὶ. . σύνϑρονοι 611, ξυνοὲ ΜΘΒ]6Γ, φέλοι Ἐ ΜΘηΖΟΙ, ὁμόνοι ΝΑΌΘΥ. 

ποϑ᾽ ϑίδῃϊου. 976. ξυνώμοσαν γὰρ Βυτραγᾷ. ἄϑλιον ϑομαθίξ. 

ϑάνατον ἂν δόντες πατρὶ ϑομοοπηάηη, ϑάνατον αἴσχιστον πατρέ Τοαΐ, 

ϑάνατον ἀϑρήσειν (γ6] ἐκπράξειν) πατρός ῬΑΙΘΥ. 9760 5ᾳ. ἀοϊοί 

Ἡ ΒΟ ΑΥΖ, δοβάρθιῃι οἱ 988 -- 88, 991, 99 -- 1002, 1088 -- 40. αἴ 

Ὀεΐπια οὖ ἰογίϊα ογαῖϊο ΟΥ̓ΘΒ[15 (οί ἀοιη γούϑαβ βαρθϑδηΐ, οἰοὶς Η ὟΝ οἱ. 

978. δ᾽ αὐτό ΒιΙοιηΐ. 979. ἰοτί. δεσμὸν (αἴσχιστον πατρέ. 

980. πεδῶν Βυί]ον. γερσὶ Τυχῃ. ξυνωρέδε ἸΔΟΟΌΒ, ξυνωρέδος ἨθΥΤη. 

981. περισταδὸν ῬΔΙΘΥ. 982. ἀνδρῶν ΚΙαυΒθη. 984. ἔργ᾽ 

οὗ τῆς ἐμῆς Βυγρθδ. 9865 1004 ἀοϊοὶ Ὠϊπά., 988 --- 88, 991 

- 94, 998 οἱοἰϊ, γϑυβίθαβ 99 -- 1002 ρΡοδύ 980 {τδηϑροβί5, ΑἸκλιά- 
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γῖρ. 986. ἐνδίκως φόνον ΒΠοᾶάθ, εἰκότως μόρον Ηρ πβοοίῃ, 

ἀξίως μόρον 61]. 987. (φέγοι Βοῖμθ). λέγω πότμον Ἠοΐπ- 

βοϑίι. φέγω πότμον γεὶ λέγω μόρον ΗδΥΤΙΔΠΟΥΒΚΙ. 988. 

αἰσχυντῆρος ἐκνόμου Οδηΐεογ. 989. ἦτις γ᾽, αυοᾶ 1ΙΘ6ρ͵856 5680- 

Ιἰαϑία υἱάθίαν Ῥαϊοὶο, Ῥδαν. 991. φέλων ἘΏΘΘΥ. 992. τί 

δοκεῖ: μύραινά γ᾽ ἧἦδ᾽ ἔχιδν᾽ ἔφυ Ἐ Ο ΜΑΙ ΔΘ. μύραιν᾽ ἄρ᾽ 

Ὀἰπάοτῦ, μύραινα δῆτ᾽ Ἐτί Ζδο!ο. 992 54. οὔ Ῥγὸ τε οἰΐπι, ροβίθ 

ἢ (οὰπὶ Μοίποκίο) σοε δοκεῖ. . σήπειν ϑιγοῦσ᾽ ἂν μᾶλλον, οὗ ὃδε- 

δηγμένη Ηοττιᾶππ, οὔ σοὶ δοχεῖ, μύραιναν ἢ ἔχιδναν φύσιν σήπειν 

ϑιγοῦσαν σώματ᾽, οὐ δεδηγμένα Ἠατίπῃρ. 998. σήποι ϑοϊμπιοίζ. 

ϑίγουσ᾽ ἄνουτον πιᾶγθο ΑΒΚΟΥ, ϑέγουσ ἄνουλον Ῥοτίαβ, ϑιγοῦσα 

μᾶλλον ΒΙοπιε!ά, ϑιγοῦσαν ἄλλον ΚΙδυΒΘΗ, ϑιγοῦσα μοῦνον Μαγίΐη, 

ϑιγοῦσα δ᾽ ἄλλον ΒΑΙΙΌΘΓΒΘΓ, ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἱκανὸς οἸἴπ|, παηο ϑεγοῦσ᾽ 

ὅμαυλον  ε1]. ϑιγοῦσα μᾶλλον ἂν δεδηγμένον Μαάνὶρ, ϑιγοῦσ᾽ ἂν 

ἄλλον ἢ δεδηγμένον ῬαΑΙοΥ. μᾶλλον ἢ οὐ δεδηγμένον ϑοΠορΙη8Δη}. 
μ » , 77! 

͵ 

Ῥοεὶ 994 Ιαουπδᾶπὶ ἰαίαϊῃ ΒΟ ΘΏΚ. 995. 1002 ροΞῖ 980 Τθρο- 

εἰς οι] ἤθ]ἃ, ροβὲ 1011 ἰγαηβίοσί ΥΥ 61}. 995. προσειπὼν ἂν 

τύχοιμ᾽ ἂν εὐστομῶν (οὐχ εὐστομῶν Ἠατίαπρ) ΗΙ, ΑΒ ΓΘ, προσεΐξ- 

ποιμ᾽ ἂν τυχὼν μάλ᾽ εὐστόμως ὙΤΜΙΘΥΒΟΒ. εὐστοχῶν γ6] εὐστόχως 

εἰ]. προσειπὼν καὶ τύχοιμ᾽ ἂν εὐστοχῶν Τοάι. 996. νεκρῷ 

Ῥδυν. 99654. ροξὺ 998 οΟἸ]οοαΐ Τ᾽ ΟΌΓΘΘ. 998. ἄρκυν τ᾽ 

ἩἨρυπιηη. εἴποις ἐμποδιστῆρας ΤῊ ΪΘΥβοἢ. ποδιστῆρας. πέπλον Βδ- 

ῬΟΥΡΟΙ, ποδιστῆρας πέδας  Ε1]1. Υ ΟΥΒᾺΒ βιβρθοίαβ οϑὺ ϑομαθίζίο. 

Ιῃ 50 010 τοὺς {ζἐπὲν πλέον οἸΐπι, ππηο τοὺς πλησίον Ῥαϊου. 999. 

τοιοῦτό γ᾽ ἂν ϑομαοίζ. 

1000. ἀπαιολήματ᾽ ἀργυροστερῇ ὟΝ εἰ. 1001. νομίζων τῷδέ 

τἂν Ὑ Θ]Π]Δπον, νομίζων τῷδέ γ᾽ ἂν ΒΑ ΘΓΡΘΓ. νέμων τοιῷδε Ἠεϊπ:- 

506 ἢ. 1002. ἂν αἱρῶν ΒΑΙΡΟΓΒΟΓ. ἀφαιρεῖν πολλὰ . . φρένας 

Ῥαϊου. πολλά ϑ᾽ ὁρμαίνοι Ἠθδίῃ. πολλά 8’ ἑρμαῖ᾽ ἂν φέροι Ο Μιεὶ- 

Ιου. ϑέρμ᾽ ἄνοι φρενί Ὀἰπάονί. ὅ8Ὶ1 Θιποηἀδίοπμθ ΟΡῚΒ οβϑϑῖ, 50υ]06- 

τοι πόλλ᾽ ἰανϑεώ φρένα. κερδαΐνοι ΝΌΘΓ. 1008. τοία δέ μοι 

ἈΑΌΥΘΒΟΝ. 1004. ἰοτί. ἐκ δόμων. 1005. αἴ αἴ μελέων ἔρ- 

γων {στυγεροί Μαβργ. 1000. διεπράχϑησαν Μυβργ. 1007. 

ὃ ὃ ἀοϊοὶ Βοίμθ, αἢ αἢ αἢ αἢ ὙΥΘΙΙΔιοΓ, ἐὴ ἐὴ Ῥα]ογ. δράσαντι δὲ 

Θομαοίζ, μῴνον δέ τι Ἠδγίθηρ. 1008. ἔδρασεν οὖν, ἔδρασε 

Ῥαῦν, ἔδρασεν οὗ ἔδρασε ΒΌΓΒΕΒ. 1009. Αὐγίσϑῳ Ῥοτίι5, 4Ἐ 

γισϑος ΝάΑΡΕΥ. 1010. χηλὲς Ῥαυν. ξύγχρονος ϑο!οομ 8 ηῃ. 

1011. φϑεέρασα οἸϊπι ΒΙομηΐ. 1019. νῦν αὖ τὸν αἰανῇ τ᾽ ἀποι- 
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μώζω μόρον Ἠατίπηρ. αὔτ᾽ ἀναιρῶ ΒοΙΙΘ. αὖ τόδ᾽ ϑομαοίζ, αὗ- 

τὸν Ηρτγτπι., ταὐτὸν ΒΙοπΙῆ6]4. νῦν δ᾽ Ἠθγδηπ. παρόν ἘοΡοτίθ]] 08, 

πόρον οἰϊπι ΒοίϊΠ6, μόρον ΒΙοπιῖ., παϑῶν Βαιηθουρον, πάλιν ὙΥΕΙ. 

1012. 1018 ἱηγογίοθαι οἸΐπὶ (πατροκτόνον δ᾽. . τόδε νῶν αὑτὸν 

αἰνῶ) ὙὟΥ εἰ]. 101954αᾳ. πατροχτόνον δ᾽ ὕφασμα . . τόδε (1018) 

ἀλγῶν μὲν ἔργα καὶ πάϑος . . πᾶν (1014) νῦν αὑτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποι- 

μώξω παρ᾽ ὧν (1012) ἄξηλα κτέ. Υεὶῖ. 1018. προσφέρων ῬδαΥ͂, 

προσφαένων οἸΐπι ΒοίΠΘ, προσβλέπων δϑομαοίζ. 1014. ἀλγεινά 

τ᾽ ἔργα καὶ πάϑας οἸϊπι Υ 6]. κλάω μὲν ἔργα ΗἩδγπογάθῃ, ἀλγοῦ- 

μεν ἔργα ϑοιμμηϊαί. 1016. ἔχον ϑίδμϊογ. ον. ἔχων σκχυλεύ- 

ματα. 1016. σίντης βιοτὸν ϑοιαθίζ. 101654ᾳ. ἀσινὴς βίοτον 

διὰ πάντ᾽ ἀτηρὸν ἨοΥΜΘΓάθη. 1017. ἔντιμος Βοίμθ, εὔτιμος 

Εσίαταϊ, εὔποτμος Βα οσον, ἄκυμος Ἡ ΤΌ, ΑἸΓΘΠΒ, εὔϑυμος ἨθτΠι.; 

ἄλυπος ΕΊδηΖ, ἐσότιμος ῬοΙ6, (ἄλυμος Ἠδυαηρ); (ἀμόγητος 60) 

ἀϑῷος ὙΝ εἷ!, ἴοτί. ἄνατος (01. Ἐπ. ΜΘά. 1861 ἄτιμον, ἀτέμως, ἀνα- 

τεὶ). ἀμείψαι οἰΐπι Βοίμθ. δεὰ πάντ᾽ ἀτίτης παραμείψει Ἠεἰπιβορίἢ, 
᾿Ν 

διὰ πάντα τ᾽ ἀπήμον᾽ ἀμείψει Ῥγηανῖ.68.(. 1018. ἐσ ἀο!οθαί 1, ΤῊΘο- 

μα]14, αὐαξ αἰαῖ 611, ἐὴ ἐὴ ῬαΙΘΥ. μόχϑων ΒΙοπιῆο!ά, μόχϑους 

Βοί6. 101854. {τέκνον», ἐς μόχϑον δ᾽ 1 ὃ μὲν αὐτίχ᾽. ὃ δ᾽ 

ζὕστερονν ἦξεν (ἦξεν ἈοΡοΥ(ΘΙ185) Ηρτπι. μοχϑεῖ δ᾽ ὃ μὲν αὐτέχ᾽, 

ὃ δ᾽ ἑξῆς Ἠαγίαῃρ, αἰαξ ἔσχεν μόχϑους ὃ μὲν . . ἕξει ΕΏΡΘΓ, 

1019. ἄλλος τάδ᾽ εἰδῇ" τοῦτ᾽ ἄρ᾽, οἶδ᾽ ὕπῃ τελεῖ ΟἸἰπὶ ΘΓ. ἄλλος 

φανεῖ δῆτ᾽" οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὕπη τελεῖ Εὐίαται, ἀλλ᾽, ὡς ἂν εἰδῇς, τοῦτ᾽ 

ἄρ᾽ οἵδ᾽ ὕποι τελεῖ ΒΙοπιῆ 614, ἄλλος γ᾽ ἂν εἰδῇ τ᾽ οὐ γὰρ οἷδ᾽ ὅποι 

τελεῖ Βοίμο, ἄλλως ἂν εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἱδ᾽ ὕπη τελεῖ ΕΒ ΑΤΆΑΓΘΩΗΒ, 

ἄλλος γ᾽ ἂν εἰδῇ, τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἷδ᾽ ὅπῃ τελεῖ ΤομΠ6Ρ, ἄλλοις ὀνείδη 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ οἷδ᾽ κτξ. Οοπίπρίοι. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ΕταηΖ. ϑομο!βίδπι ὅποι 

ἰπίογργοίαυὶ ραϊαὶ ῬαΪθυ. 1020. ἡνιοστρόφος Ῥοτίαβ, ἡνιοστροφῶ 

Θίδη]οΥ, ἡνεοστρόφον οἸΐπι δο[ιιθίζ, ἡνιοστροφῶν ὙΕΙ], ἡνιοστρόφοις 

οἰ ἀΠοΥ. 1021. ἔξω περῶ ΝΥ ΕἸΙΔπον, ἔξω περῶν Μαγίῃ, ἔξω 

πεσὼν (γ6] τρέχων) ΒΑΙΙΡΘΓΡΟΙ, ἔξω τρέω ΗΠ ΑΒΓΘΗΒ, ἔξω τρέων 

ΕγδηΖ. φέρουσ᾽ ἄφαρ Βοί!θ. 1022. φόνος ῬαυΐΥ͂. 1022 54. 

χαρδίᾳ κότος ἄδειν ἕτοιμος, ἥδ᾽ ὑπ. φόβῳ ϑομιοίζ, καρδίας κόπῳ 

ἄδειν ἕτοιμος, τῇδέ τ᾽ ὀρχεῖσϑαι φόβῳ Βυγθ68. 1023. νόμῳ 

οἸπὶ ΒΑ ο ρου, σχότῳ Ἠαγίαπρ. 1097. πλεῖσϑ᾽ δρέζομαι Οοπίηρ- 

ἴοῃ, ἐπιστηρέξζομαι Ἠαγίαῃρ. 1029. πράξαντα ῬοτίαΒβ. [1090. 

παρέντι ΤΟΣΠΘΌΙΒ. 1031. τοξῶν γὰρ ὙΥΊΘΒ6Ι6Γν, λόγῳ γὰρ Βατ- 

ἴπηρ, τόκων γὰρ . . ἐφίξεται ΔΠΟΏΥΤΗΙΒ (Ε.), στόχῳ γὰρ ΑἸλια ΜΡ. 
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ῥημάτων ΜΟοΥΙΚΘΙ. προσϑίξεται Μοΐπεᾷκθο. 1036. αἷμα καινόν 

ΘΙ ΔΗΪΘΥ. 103654. ἐφέστιον ἄλλῃ Πρττη. 1038 ροβί 1089 

οΟἸοοαὶ 5ἰο: καὲ μαρτυρεῖν μὲν ὡς (γ6] καὶ μαρτυρεῖ λεώς, ὡς) 

ἐπορσύνϑη κακὰ τάδ᾽ . . λέγω ΒΙουηΐ. 10385α. τὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ 

μου. . καταμαρτυρεῖν ὅπως ἐπορσύνϑη κακά ΜαΚοΙοΙά, τὰ ὃ ̓ ἐν 

χρόνῳ μοι πᾶς ἂν Ἀργεῖος λεὼς ἐκμαρτυροῖ μὲν οἷς ἐπορσύνϑη κακά 

γ61 χαὶ μαρτυροῖ μοι πᾶς ἂν ἤργεϊος λεὼς τάδ᾽ ἐν γρόνῳ μὲν οἷς 

ἐπ. κακά Μϑομπιίάϊ, τάδ᾽ ἐν. . καὶ μαρτυρεῖν μὲν οἷ᾽ ἐπορσύνϑη 

χκαχά Ἠβδμηβορίῃ. 1039. χαμμαρτυρεῖν ΒοίϊθΘ. καὶ μαρτυρεῖν 

μοι πῶς ἐπορσύνθη κακά ϑίδῃϊον, καὶ μαρτυρεῖν μοι δ᾽ ὡς ἐπορ- 

σύνϑη καχά Αὔταβοῖι, ξυμμαρτυρεῖν μέλε᾽ ὅσ᾽ ἐπορσύνϑη κακά 

ΘομυροίΖ, προσμαρτυρεῖν μοι πῶς ἐπορσύνϑη κακά Βυί|ον, ἐχμαρ- 

τυρεῖν ἦ μέλε᾽ ἐπορσύνϑη κακά Ηρτπηι., καὶ μαρτυρεῖν μοι μὲν ὅσ᾽ 

ἐπορσύνϑη κακὰ ΚἸδιβθη, (κοινῇ κομέζεινδ ὡς ἐπορσύνϑη κακὰ καὶ 

μαρτυρεῖν μοι {ζδυσμόρῳ πεφυχότῷ ΕΎΔΠΖ, συμμαρτυρεῖν μὲν ὡς 

ἐπορσύνϑη κακά Τοάϊΐ, καὶ μαρτυρεῖν ὡς μέλε᾽ ἐπορσύνϑη κακᾶ 

Ῥανίθϑ, ἰοτί. χαὶ μαρτυρεῖν ὡς τόνδε σὺν δέκῃ μόρον μητρὸς μετῆ)- 

ϑον, καὶ συναέρεσϑαι κακά. 1040. ἐγῴδ᾽ Ἰαοοῦβ, φεύγω δ᾽ οἱ. 

Αρ. 1281 ΥΥ εἰ1. ἀλήτης εἶμι γῆς ῬΟΌΓΘΘ. ἀποξενῶ Βοί!θΘ. ἀλήτης 

γῆς ἀποξενώσομαι Ἠδγίθμῃρ. 1041. (λίπω Τοπρ}). Ῥοβύ ἤπηο Υ. 

Ἰδσαπδηι βίαϊαϊς Ηδγιδηπ. »ΥἹἀ θα: 6586 Υ6] ἰδουπᾶ Υ6] ΔΡΟΒΙΟΡΘΒΙ15 

γ6] ΟΥΤΟΡ ἰπ γο06 λιπώνε Βοίβδοπδάθ. 1042. εὖ γε πράξας 

Ῥοτίας, εὖ τ᾽ ἔπραξας Ηρα. ἐπιζευχϑῶ ΔΙ ΡΟΓ, ἐπιξεύξῃ ἘΎΔΗΖ, 

ἐπιζεύξῃς ῬΑΙΘΥ. 104254. εὖ γε πράξας μήτ᾽ .. μήτ᾽ ῬΟΥΒΟΗ. 

1043. φήμαις πονηραῖς Αὐυτγαΐιβ, φήμᾳ πονηρᾷ ΘΙΔΏΪΘΥ. 1044. 

Ἀργείαν ῬΟΥΒΟΗ. 1046. ἀᾶ ἀᾶ. ὠαὶ γυναῖχες Μείΐπεοκο, ἀᾶ, γυ- 

ναῖχες αἴδε γ6} ροίΐίυ5 ἀᾷ | πέλας γυναῖκες αἴδε οἰΐπὶ 19)1π4., ὦμοι 

γυναῖκες ὙΥΊΟΘΟΙοΘΥ. 1047. φαιωχέτωνες Τύγῃ.; φαιοχχέτωνες 

οἰπι Ηθτηι., ἀεριχέτωνες Βυγρο5, μελαγχέτωνες ΒΙοπνΐ,, φαιοὶ (011Π| 

φαιαὶ) χιτῶνας γ8] φαιηχέτωνες Βοΐμῃθ. φαικαχέτωνες Η1, ΑἸ ΓΘΗΒ, 

φαιοὶ γέτωνες ῬεΙϊθ. 1048. δράκουσι {τῆσδε γῆς ἀπόξενον ἔμ᾽ 

ὧδ᾽ ἐλαστροῦσ᾽ 5 οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἀμύνοιμ᾽ ἐγώ, ἀο]οῖο ν. 1040, Βυγ- 

968. 1049. φίλτατ᾽ ἀνδρῶν ἐκ πάτρας ϑοβιαθίζ. περὶ ΒυΓρ68, 

πάτρας οἸΐπ), Ροβίθᾶ χέαρ ΗΘΓΠΙ., παραΐ (παρέκ) Δποηγηηιβ (Η.), 

πάτρᾳ ϑομνογαί. 1060. ἔσχε, μὴ φόβῳ νικῶ, πόδα ῬῬΌΓΡΘΕΒ. 

φοβοῦ νιν. σώπολι ΔΠΟΠΥΠΙΙΒ (Η.).. νικῶν πόλιν ϑομπογαΐ, γεκῶ 

λίαν ἨοΥΘΓάθηῃ. 1051. τῶν κεγηνότων ἐμοί δποηγτηαβ (Η.). 

1056154ᾳ. δόξαι" τῶνδ᾽ ἀπ’ ὀμμάτων ἐμοὶ σαφεῖς πάρεισ᾽ αἱ ΒΌΓΡΕ65. 
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1068. τοῦδε Ῥαυν. σοι ΗδΙΙηΔηη, τίς ΒΌΓΡΟΒ. 1055. Ἄπολλον, 

οἷ᾽ ἔτλην" πλάϑουσι δὴ ΒυγρΕ85. 1056. στάζουσι νᾶμα Βυγθβθ85. 

1057. εἴσω Ταγποῦυϑ, ἔσται (ροβίοα εὖ σοι) Βοί[6, εἷς σοι Ἐτίατγαί, 

οἶσϑ᾽ οὔ ΙῚΊοΒοΙΟν, εἰσὶν καϑαρμοέ (οἸΐπι ἔστιν καϑαρμός) ϑομαρίζ, 

δεῖ σοι καϑαρμοῦ (γ6] καϑαρμῶν) ΒΑΡ ουροι, σώσει καϑαρμός οἸΪπὶ 

Τϊπηᾶ., ἐσοῖ καϑαρμός ΔΟΙΥΤΉὰΒ (Η.), οἴσω καϑαρμούς ὙΥ εἰ], λούσει 

χαϑαρμός Οοπίπρίοπ, ὥσει καϑαρμός Ὄανϊε5. ἔα᾽ καϑαρμὸς “οξίέου 

χ χοιροσφαγῶν Βυγροβ, ϑάρσει" καϑαρμὸς “οξίου χερὸς ϑιγὼν 

Υ ογτδιοι. “οξίας Αὐυγαΐαδ. δὲ πρὸ στεγῶν ΑΙ ΊΘΘΓ. 1058. 

χτίσεις ΒΙΈ50}]. 1062. καφίοις ἐν συμφοραῖς Ταγῃ., καιρίοις 

συναλλαγαῖς οἸϊπι ὟΥ. 1068 544. ἰτἷα 5γβίθιηδία {1008 οΥ̓ἀἸπ θ5 

ἐμοῦ {ηρθαϊ Ομτθι. . 1[06δ. πνεούσας χϑονέας γε] π. φονίας 

Ῥαυν, πνεύσας φόνιός γ᾽ Ἠθδίβ,, πνεύσας μανίας γ6] πνεύσας ἢ 

ἀνιὰς ϑομαοίζ. πνεύσας φόνιος τετέλεσται οἰϊπι Βοῖ!α. πνεύσας 

πονίας νοὶ ροίΐι5 στονέας ΒΙοπηΐ., πνεύσας γνοφίας ΒΔΙΙΌΘΥΒΘΓ, πνοιᾶς 

φονέας Ηαδτίαηρ, πνεύσας γανέας 656] οσ, πνεύσας τονίας Μοίποκθ. 

Αγρυᾶ Ηδοδγομίυπι Ἰορὶὶ γονέας " δυσχερής ΒΙοηιῖ. ϑομο πὶ 5 50 .]- 

Ὀἱῦ γονέας: ἄνεμος. -- χειμών: ὅταν γὰρ ἐξ, . κινηϑῇ, χαλεπὸν 

πνεῦμα ῬΑΙΘΥ. 1067. τάλανός γε Αυγαΐαβ, τάλανές γε Ηρδίῃ, 

ταλάνεσσι Βοίμθ. 1071. σωτῆρ᾽ ΙΔοοῦ. νῦν δ᾽ ἦλϑέ ποϑεν 

τρέτος αὖ σωτήρ ἈΪΚΙοΙΖ. 1072. μόρος ἰπ 1. ΒΙροί!. 1074. 

μέγα κοιμισϑὲν ὙΑΛΟΙΚΟΠΑΥΙΒ, χκαταχοιμισϑὲν ΕὙΔΏΖ. 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΣΧ 

ΜΕΝ ΘΕ, 

ϑοραγαύίμη οαϊἀθγαπύ ἔδυ δ πὶ αἰ10. Ν Δ Κυΐ] 914 (1194), α 

Ηοτδηη (1199), ΟΒ ΘΒ ΘΚ (1821), Ο6.Βατβ 68 

(1822), Ο Μυ6}19ὸγ (1888), 1 ΜΙποκνῦ (1898), 

ΘΟΒοΙ οἔἸ61ἃ (1848), μἱπποοῖ (1844), ΑΕΒ ὁΒο6- 

δ πη (1845), Ετδη (1846), ΒΜ Θτ ΚΟ] (1897). 

[π Ρουβοηδγιπι ἱπάϊοθ γορὸς ᾿βρινύων 5οΥθῖῦ Ἠδγίαῃρ. Αἀαϊ “ρμῆς 

Ηοτπιᾶηπ, δικαστής Βοίμο, δικασταί ϑοίνοηκ, Ἀρεοπαγῖται Ἠδγίαπρ. 

1. τήνδε ΥΑΚοΙοΙα, τῶνδε Βυγρθθ. [Ι͂ἢ 80}0110 ἀπροόπτως δὲ 

εἰ διηγουμένη τὰ ἐπὶ τῆς σχηνῆς Ῥαϊθγ. Φ. δὲ Γῆς οὐ ἴῃ 50ΒΟ]10 

τερατεῦσαι Βυτρεθ. 98. ἣ δ᾽ ἐς τὸ ΑΥπαΙάᾳ5, ἣ δῆτα ὙΥΑΚοΙοΙά, 

τήνδ᾽, ἣ ̓ ς τὸ Βυγρο5, ἣ δὴ ᾿πὸ ΔΠΟΠΥΠΊΒ, ἣ τόδ᾽ ἀπὸ ἩἨδγίαῃρ. 

ἣ δὴ τόμουρος ΜοΥΚΕΙ. ἣ δ᾽ ἧστο . . τόδ᾽ ἐξέτι Ν Βομηίάς ὄδ8αᾳ. 

βίαν γϑονὸς . . παῖς ϑρόνοις καϑέξετο Βυγρ68. ή. δίδωσιν ἣ 

Ῥοΐβοῃ, δέδωσι δ᾽ ἦδε ΒΙοπιί., διδοῦσα τὴν Βυγρο8. [πῃ ΒΟΠΟΙΟ 

ἀδελφιδῆς ΒοΙί6. 8. Φοίβῳ: ᾿πὸ Ἠοτπογάθῃ. Φοέξβῳ" τὸ δ᾽ 

ὄνομα τῆσδ᾽ ἔχει Ἡ ϑοῦνδΓ2. ἘΕΪΧ 5010]. γθύϑαπι ροβί 8 ἸΠΒΘΓΘΠ ΠῚ 

ἀπέδειξε δ᾽ αὐτῇ δῶρον οὐκ ἄχαριν ἔτος ΘγΆΘΓΟ 510] νἱ ἀθίαν ΒΌΓΘΕΒ. 

9. ἴῃ Βομο ο ἄλλως »Δηλίαν τε κοιλάδα«: τὴν στρογγύλην ΜΙ ΔΚΟβοΙά, 

»Δηλίαν τὴν γυράδα«: τὴν στρογγύλην ΘΒΘΙΘΓ. 105ᾳ. ναῦν, 

ὅρους γῆς Παλλάδος, ἧστ᾽ - οὐδὲ γύαλ᾽ ἂν ἦλϑε Παρνησσοῦ ϑ᾽ ἕδρας 

Βυγρθ68. 11. Παρνασοῦ Τληποοά. πίον 12 οἱ 18 δϊαυϊα 

Θχοί 886 ρυΐαΐ ΔΠΟΉΙη8. 13. ἴῃ 50 ῃο ]ο οὗ δηΐθ ᾿4ϑηναζοι ἀθ- 

Ιοὺ Βοίμθ, γὰρ οπιϊ ΒΟΌ. 15. αὐτὸν Γαῖα τιμαλφεῖ, λεὼς 
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656 16 Γ. 16. ἰπ βοιοο χαὲὶ ὁ Δελφὸς ὃς (ὃς Υἱοί.) Ὁ]1πά., 

λεὼς καὶ ὃ Δελφὸς ὃς ὙΥΘΒ616γ. Αἱ ἀϊδίππροηδα νοῦ 516: χαὲὶ ὃ 

Δελφὸς λεώς. Ὅ ἐστι χτ.Γ, 117. τέχνῃ Ῥαυν. τεχνῆς (ἰ. 6. τεχ- 

νήεις) εὐ φρενῶν οἸΐπη ΒοίΠθ. 1754ᾳ. τέχνης γὰρ ὃ Ζεὺς ἐνθέου 

. τέταρτον μάντιν, ἵνιν (γ6] τέταρτον παῖδα μάντιν) ἐν ϑρόνοις 

ΒυΓΡΘ8. 18. τέταρτον μαντικοῖσιν ἐν ϑρόνοις ΧὟ Θ᾽ ἀΠ6Υ. 20 

δηΐθ 27 ἰγδηβρομθθαὶ οΟἸϊπὶ ὟΥ οἰ]. ἐν οἴκοις πὰπο ἰάθη. 21. πρό- 

νοια ΤΘηπθΡ. προνάα δ᾽ εὐλόγως ἩθΙΤΙ. Ῥοβί 21 νϑυβαμῃ ᾿πΐθι- 

οἰάϊ586 Ραυϊαί ΥΥ 81}. 2954. ροβὲ 26 ἰγτδηβροηῖϊΐ Ηδγίθηρ. 29. 

κοέλῃ, φιλόλυρος Βατρθ8. ἐπιστροφαΐ Βαγρθδθ, ἐπιστροφή ΑΙἾΝΔΌΟΚ. 

Απΐο 94 ᾿Ιδουπδη ἱπαϊοαὶ ΗΘΓΠΙ. 294. Βρόμιος δ᾽ Ὁ ἴᾳ. 8ρό- 

μεόν τ᾽, ἔχε: γὰρ χῶρον, οὐκ ἀμνημονῶ Βυγρο8. ἔχει τε χῶρον 

ΜεγΚΘΕΙ. 94. 20 τοροῃῖϊΐ ροβϑὺ 21 Ηδυίυηρ. 25. οὗ γε 

ῬΟΥΒΟΗ. 9ὅ54. ὀξύς γε Βάχχαις ἐστρατήγησεν, »ϑεοῖς γέλως, 

Δίκη Πενϑεῖ- κακὰ ῥάφει μόρονε Βυγρεδ. 20. χκαταρράξας 

ΘΙΔΠΪΘΥ. 97. χύτος ΜΥΑΚΟΙοΙα. Ῥοβί 98 ᾿δουηδῖὴ ἰδία 

(ἄπειμ᾽- ἅπαντα δ᾽ ἐχτελοῦσ᾽, ἃ χρῆν, ἔσω) οἱ 29 5οΥι ἡ Πυϑό- 

μαντις εἰς ϑρόνους καϑιξάνω ΒΆΌΓΡΕΒ. 398. μαντεύσομαι ΚίτοΙ- 

μοῖ. ὧν ἂν Βυγρθ8. 95. (ἔπεμψαν Ῥαυν). 390. μήτι σω- 

χεῖν μ᾽, ἀλλ᾽ ἀπαχταίνειν στάσιν Βυγρο8, μηδὲ σωκεῖν στᾶσαν ἀχ- 

ταίνειν βάσιν Ἠατίπησ. μή με σωχεῖν μηδ᾽ ἔτ᾽ ὙΥεἾ]. μή γε σωχεῖν 

μηδ᾽ ἀπαχταίνειν ὝοΥτΆ}}. μηδέ μ᾽ ἀκταίνειν ὌΓΤΟΥΞΘΗ. μὴ ᾿τ᾽ ἔμ᾽ 

ὙΥΊΘΒ6 6. 87. στείχγω γεὶ χωρῶ ϑοβιαοίξ. 98. ἀντέίπαις μέ- 

νος οἰϊπιὶ Ηθση. Ὑογϑαπι ἀο]οὺ ΠΟΥ. 38544. ἔδεισα γάρ. 

γραῦς δ᾽, οὐδὲν ἀντέπαις μένος ἔχουσ᾽, ἀνέρπω. . ὀμφαλῷ τιν᾽ 

ἄνδρ᾽ ἄϑεον, ἄσῃ ἕδραν κτέξ. Βυγρθ5. 41. ἕδραν ἑλόντα Βοί[Β. 

42. νευσπιλὲς Ῥάυν, νεοσφαγὲς ὙΥ̓ΔΚΘΠΘΙά. 48. ἔγοντ᾽ ἐλαίας 

ὑφιγέννητον κλάδον Βοίμ. 43 54ᾳ. ἐλαίας 8’ ὑφόσ᾽ εὖ νητὸν 

κλάδον ἀρνός τ᾽ ἀώτῳ, σωφρόνως ἐστεμμένον, λιτῆρα ϑαλλόν Βαγ- 

568. 44. λήνους ἀώτῳ, υἱδὶ ροϊίι8 γογθὰ λήνει μεγίστῳ οἱ τῇδε 

γὰρ τρανῶς ἐρῶ ἀεοϊοπᾶα 5ἰπί, Βομαοίζ. μὲν οἰὸς ΑΥ̓πΔ] 18, ᾽'μεγάρτῳ 

οἸἶπὶ Βοίμθ, μαχρέστῳ Ἑτίαγαϊ!, μιτωτῷ Μαγίΐη, μελιστῷ ΥΊΘΒΘΙΘΓ, 

χτενιστῷ Ἠλίας, περισσῷ Τοάϊ, μελισσῶν ΒεΙρί, μόγις τοι Μ' 

ΘΟμπ , φαεινῷ γ6] μέγ᾽ ἱερῷ ὙἿ εἰ!, δ᾽ ἑλικτῷ Ἠογπογάθῃ, μελέίχρῳ 

Ὑγοϊάμποῦ. μεγιστοσωφρόνως Ἠρττη. 44 54. ἱπίογροϊδίοβ ἱπαϊοδί 

ὙυμάοΥ (βοϊυπι γ. 46 ἀοϊοὶ ΟΕ ΟἸΒΟΠΟΘΙΠΔΏΠ). 4δ. ἀργητο- 

μάλλῳ Βοίμε, ἀργητιμάλλῳ ὙΥ͵ΊοΒοΙοΓ. ἔχω Ὑ͵αΚοῆο] 4. 46. ὄπισϑε 

δ᾽ ἀνδρὸς ΒυγρΒ8. 47. ϑρόνοις ἀνειμένος Βυγρθδ8. 48. ὅν 
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γ᾽ οὗ γυναῖχας ΒΌΓΡΘΒ. 49. οὐδ᾽ αὖ σφε Βυγροβ. οὐδ᾽ αὖτέ 
γ᾽ “Δρπυίαισιν (γ6] “Δρπυέας νιν) Ὑ͵ΊΘΒΘΙΘΓΥ. ὙΘΥΒαΒ βυθροοίιβ ΜΙ ΓΚΟΙΐο. 

Απίθ δ0 Ἰδοῦπδπι βίδίαϊ ὙΥ ΔΚο 6] ἃ (οὐδ᾽ “Δρπυέαισι" τὰς γὰρ ἐπτε- 
ρωμένας Βρρ]θύ 'ρ86, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν Δρπυέαις προσεικάσαιμέ. νιν οΟἸΤὴ 

Ηογηι., ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν “Δρπυίαισι, τὰς γὰρ εὐπτέρουυς ϑομαοίζ, ὧν φῦ- 
λον οὐκ ὄπωπα τῇσδ᾽ ὁμιλίᾳ (61) γϑονός" οὐδ᾽ ἄρ᾽ “Δἀρπυέας ἂν 
αὐτάς τις λέγοι Βαγροβ, μᾶλλον δ᾽ ἂν “Δρπυέαις προσεικάσαιμέ νιν 

ΜιΙποκνίΖ, οὐδ᾽ αὖ καταπρέροισιν “Δρπυέαις κόραις Ἠαγτίαπηρ). Ῥοβὲ 

εἶδόν ποτ᾽ ἤδη Ἰδοῦπδηι ποίανὶἑ Γἰηποοά, ρμοβὺ 866 γυϑῦθα γϑὶ ροβέ 
60 8]1αὐἱὰ Θχοϊάϊββα οθηβοῦ Ὠὶηᾶ. ἤδη τινάς ποτ᾽ εἶδον ζ' Δρπυέας 
λέγω, πτεροῖς βεβώσαςν, Φινέως Τληποοᾶ. ἐδών οἹΐπη Βοίῃ6. εἶδον 
ποτὴν τὰς Βυγροδ, εἶδόν ποτ᾽ ἠδὲ ὙΥΊΘΒ6Ι6Υ, εἶδον γὰρ αὐτὰς Ηδγ- 

ἴπηρ΄, εἶδον ποτηδὸν δυΐ Φινέως πτηνοὺς χύνας ΜΟΙ αΐ, εἶδον 
ποτηνὰς Τοαΐ, δῷ. μολύνουσαι τὸ πᾶν (εἰ δ8 ῥέγκουσιν οὐ) Βυγ- 
565. μέλαιναέ τ᾽ Ἠαγίπηρσ. ἔς τε πᾶν Βυγραγά. ἐς τρόπον βδε- 
λύκτροπον ὝΘΥΤΆ]1]. [πη 50μο] ο βδελύξαιτο ἂν Ὄϊπά. 84. δυσ- 
φιλῇ βίαν ϑορμίαπαβ, δυσφιλῇ γ᾽ ἰόν Ἠραΐῃ. στάζξουσι νᾶμα δυσφι- 
λές τορυάϊαῦ ὙΊΘΒΘΙΟΡ, στάξουσιν αἷμα δυσφιλές γν6] δυσφιλῇ γλίαν 
Μ ϑΒοΒαΐ, δύαν (6). Ηοδγοι. δύόαν" κρήνην) ὙΝ ἸΘΒΘΙΘΓ. δ8 ---8. 
χάχοσμον" οὐ πρέπον σφε ϑεῶν ἀγάλματα φύρειν, δέκαιόν τ᾽ οὐδ᾽ 
ἐς ἀνϑρώπων στέγας εὕδειν" τίς αἶα κτξ. (γοῦϑὰ 57 ρΡοδβὺ 49 ὑγϑῃ8- 
Ροβίϊο) Βασρθβ. ὄὅθ. φορεῖν Υακοῆο]. δ7. τοὔμφυλον ΒΙομηΐ. 
ὅ8. οὐ δή τι γ6] οὐδ᾽ εἴ τις γαῖα τθ00., οὐ δή τις αἷα ϑίδῃϊον. 
ὅ9. τρέφουσ᾽ ἀν᾽ ἄστη, μὴ μέγα στένειν πόνῳ ΜαβρΥ. τρέφουσ᾽ 
ἀναία ἬεοΥΚ6]. Τη 500] ο τῶν τῆς ΒοίΠ6. Ῥοβί ὅ9 ᾿ΙΔουπδπηι 
(ἀλλ᾽ ἐκ γὰρ ἀδύτων αὐτὸς ἔρχεται ϑεός, ὀπισϑόπους δέ τις βρο- 
τὸς, κᾷτ᾽ αὖ ϑεός) 5ἰαιαϊξ ΒυΓρΕ8. 60. τἀνϑένδε δ᾽ ἤδη ΚίτοΙ- 
Βοῆ, θ054ᾳ. πάλιν ὑποϑεῖν δεῖ: τῷ δὲ δεσπότῃ δόμων τούτων 
μελέσϑω Βυγρθ8. 602. ἑατρόμαντίς Βυγρθ8. θ8. δειμάτων 
γΥαΚοῆοΙ ἃ. ἁγνοῖς ἐν ἀδύτοις αἱτάτων καϑάρσιος, νοτϑα ΟΥΟΒΕ 

ΕἸΡΘη5 οὐ μαϊο 88 -- 87 οοπηἐπυδηβ, ΒυΥΡΘ8. Ῥοβὺ 68 αἰϊαυοί 

γΟΥΒ5 ΟΥ̓ΘϑίΪβ ἰηίογοἱ ἀ1886 Ραΐδί Ηδγίυηρ, θ4. Ξομο ἢ ἀ6 

ΥΘΥΒἾ5. ΤΟ 8 δὰ γ. 94 τοΐοτί Ηδθυ., αὐοᾶ τοΐαϊαγὶ Ηδγίθπρ δὲ 

Ἡ ΒΒ ίΖο. θὅ. παρεστώς σοι πρόσω τ᾽ Ἠαδτγΐαπρ. παρεστώς 

τ᾽ ἠδ᾽ ἀποστατῶν πρόσω Βδυομοηβίοῖη. χαέπερ ὧν προδωτάτω 

Βομποίἀογίη. πρόσωϑ᾽ ΜΈΑΚΟΙΟΙᾶ, πρόσω γ᾽ ΒΙοπιῖ,, ἴοτέ. πρόσω 

διχοστατῶν. 67. χαμάτῳ 8’ ἁλούσας τάσδ᾽, ἄλαις τ᾽ ἀργοὺς 

ὁρᾷς ΒυγρΕΒ. θ8. ὕπνον δ᾽ ἐάσουσ᾽ Βαυγρόθ, ἀνηπελοῦδσε δ᾽ 
11 ΑἌςΘΟΒνΙυ5 εἀ, ΜΝ εοκΙεἶπ. Αρρεμάϊχ. 



ὉΙΧ φηβ ΑΡΡΕΝ 

ΝοΥΚΟΙ, χόπῳ (γεὶ πόνῳ) δ᾽ ὑπνώσσουσ᾽ Υ6] κόπῳ πεσοῦσαι ὃ Ῥὰ- 

Ιον. πεσοῦνταί γ᾽ αΚοΠεΙά, διφῶσι δέ σ᾽ γ8] σ ἡρέος τω ὅρα 

νοῦσε οἵϊπι ϑομαοίζ, πιτνοῦσε γ6] πονοῦσε ΒΆΜΟΥ, ΑΡΕΌΜΟΝ: : ἐρηρεύι 

πνέουσιν Μη͵ΊἊΟΚοΙπιδππη, πνέουσι δ᾽ γ6] Ροι[ὰ5 χόραι (ἐν βρῳρμον, ὑμμὸ
 

ϑρόνοισιν ἀσϑενεὶς πάραΣ ΠΘΤΏ.. πεδῶνται εἰ οἱ. 54: μρρς 

πέλουσε δ᾽ - - κόραι Ταίας (γεὶ γνοῦα8 Νυκτὸς) παλαιαὶ παίδες 

ΨΑΙΟΚΟΠΔΟΥ. ὕπνῳ" πεσοῦσαι χόραι “ -“ γραῖαι "προ ρτλρρε 

ΑἸθου, ὕπνῳ - ̓ξισοῦνται . . κόραι γραίαις, παλαιαὶ παῖδες κτέ. ᾿ 

Τα 10}. 69. γραῖαι πέλειαι ΥΥΊΘΒΟΙΟΓ, Γραίας παλαιαὶ πταρρα, 

αἱ γῆς παλαιαὶ ῬΑΙΘΥ͂, (γραίαε πολίαί τε ἈΖΔΟΙ). οὐρρδουοο ῷ 

ἄπαιδες Βυγρθ5. γραίαε πάλαι καπαιθες ΚΙΡΟΒΒο, γραίαε δὲ ἐημήῥῶι 

παῖδες οἱἶπι . [π᾿ 50Π0110 πολιαὶ γάρ. παιδὲς δὲ διὰ τὸ νέον 

ΑὌΓΘΒΟΙ. 71. χακαὶ δὲ, καὐταὶς ἂν γένοιτ ἔπη χάχ "ὲ ευεέ 

κἀγένοντο καὶ κακὸν Βοϊββοῃηδάθ, 7456. 0Ρ. οἴμοι. ΑΙ]. “ν6- 

δάζεις: μὴ δὲ μαλϑακὸς γένῃ" ϑάρσει" πόνου γὰρ τἄκρον οὐχ ἔχει 

χρόνον (οχ ΡΙαΐ. Μοτ. ρ. 86 ὁ). 9}. ἐλῶσι γάρ με .. “εν 

ὑπέρ τε . - πόλεις. 411. 88. 10. θὉ..-.36. 18:-- 88. ΒΌΓΒΕΒ. τὰς. 

ροβὺ 16 (περῶν τ᾽ ἀλήτης καὶ πλανοστιβὴς χϑόνα ΒΟΥ 65) 00 υδαΙ 

ἈΖΔΟΙ. 5 5.4. μαχραῖς . . ἄλαισι ΕΠΉΡΟΥΙΙΒ. ων 6. βεβῶτ 

γο] βιβῶντ᾽ ϑίορμδηαϑ. ἀνατεὶ ΤΌΓΠΘΡΟΒ, βιβῶντ᾽ ἀν ἀεὶ Ηρτπῖ., 

βεβῶτ᾽ ἀνίᾳ ΕυϊύΖβοιο, βεβῶτ᾽ ἀνανεὲ ΗΠ ΑΒΓΘΗΒ, μαιμῶντα ἘΝ 

Ν ϑομπιαιϊ, ἐῶντα (γ6] ἐκβάντα) δ᾽ ἀεὶ ὝΥ ε1]1. ἀνάγκῃ Μύβρτ. ἀλα- 

τεὶ ΟΝ ΌΘΙΙοΡ, ἀνοίᾳ Ὑ͵ΊΘΒ6Ι6Ρ, ἀν᾽ ἄστη Ῥοπαϊάβοη. ῥβεβῶτ᾽ ἀλή- 

τὴν ἐν πλανοστιβεῖ χϑονὲ (ἀνὰ πλανοστιβὴ χϑόνα Μοηβο) Βαγίαῃβ, 

βεβῶτ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτην πλανοστιβὴῆ χϑόνα Ἀδυομοηβίοϊπ, βιβῶντα φυ- 

γάδα σὸν πὶ. πόδα ΑἸλιάνίσ. Ὑ ΘΒ οἰοίοραῦ, ΟἹ πὴ Βοίῃθ (ἴοπι 

Βυίον, Υυπᾶον, Ὀ]1πά.). ΤΙ, πόντου κατὰ ὙΥΊΘΒΘΙΟΓ, πόντου 

πρὸς Βδπομθηβίβϊῃ. περιρρύτους οἰϊπι Ὠϊπά. - 78. ᾿πόχαμνε βαηβα 

βουκολούμενος πόνου ῬΆΙΘΥ. 7956. Παλλάδος πόλιν, πάγον ἕξου 

π᾿ ἐλαιῶν Βυγρθ8. 8154. δικαστὰς, οἶδα γὰρ .. μύϑους, λα- 

χόντες Βυγθθ8. 82. λαχόντες Ἠοἰπιβοοίῃ. [ὨΐΟΓ 84 οἱ 8ὅ 

Ιδουπδᾶη βἰαίαϊν ΓΘΘΌΜ ΘΗ. 84. ἔπεισα τό σ᾽ ἐλάστρουν δέμας 

ΒυγρΕ85. 86. τὸ μὴ μέλλειν μάϑε Βυγβ68. 89. κἀκ δον 

9054. κἄρτ᾽ ἄλων δ᾽ .. ἔσϑ᾽ εὖ Βυγρθ8. 92. ἵκτην ΗΥ͂Ο : 

σέβει σὸν Ζεὺς τόδ᾽ ἐν νόμῳ σέβας Βαγβθ8. γυ]ρο ἐκ νόμων. τς 

νέμων Ηρα, ἐχνόμως οἸΐπη Βρττη.; ἐκ νομῶν οἱ δανομὸν ΠΝ θ, 

ἔννομον Ὄτογβοπ, ἐχγόνων ΕπΗΡΟΥΙαΒ, ἐκτιμῶν οἵ ἱκτόρων ΝΥ 1686 δ 

ἑκομένων Ἠατίυῃρ, ἕχμέενον Μ ϑομη ας, ἔννομον γε] εἰσορων γέρας 

᾿ 
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ῬΑΪοΥ, ουἱ 50}0]. τόδ᾽ οὐ μόνον σέβας δυΐ τόδ᾽ εἰσορῶν σέβας 16- 
αἶθ56 υἱάθίασῦ. ([ἢ 860}0110 οὐ μόνον σέβει, ἀλλὰ καὶ τιμᾷ ἰάθη). 
98. ὁρμώμενος δ᾽ Ὀρέστ᾽ ἴϑ᾽ Βυγρθδ. 94. εὕδοιτ᾽ ἂν ἀεί, Βατ- 
568. χαϑεύδουσιν τέσεις Μυβργ. τε δεῖ Ῥγίθῃ. 98. ἔγωγ᾽ Βοΐβ8ο- 
ῃπ8ᾶθ. ὑμῶν οἷδ᾽ Βυγρο58. ὧδε προσβελουμένῃ τηᾶῦρ. Αβκονὶ. συ 
50}0118 δἃ βουρίαγαβ ὧν μὲν ἔχτανον οἱ οὲ δέ μ᾽ ἔχτανον ρογίϊπρη- 
ι1ὰ: (ἐμὲ ὑπὲρ ὧν... ἀπεώσασϑε οἱ καὶ οὗ... ἀτιμάξονται οοηΐαδᾶ 
ΟΡ παῖ ῬΑΙΘΥ. 96. δειλοίσιν ἐν νεχροίσιν  ἃΙοΚοη. οὃς μὲν 
Μυβρι., ὥς μὲν Ἠρϑίῃ, ὧν μὲν Υακοῇο!4. ὡς ἄλλος οὔτις δήποϑ᾽ 
(ἐν νεχροῖσιν ΘΧχ ἰηΐογργθίδίϊοηθ νϑυθουαπὶ ἐν φϑιετοῖσιν τορρίθῃ8) 

ὙΥυμαον. μετέχτανον ΑἸμια περ. 9654ᾳ. ἄλλως τε κἂν νεχροῖσιν 

οὐκ ἐκλείπεται ὄνειδος, ὡς φϑιτὸν πόσιν ἐμὸν ἔχτανον., αἰσγρῶς δ᾽ 

ἀλῶμαε" προὐνέπω σ᾽ οὐ δεῖν ὕπνου" παϑοῦσα δ᾽, εἴ τις, δενὰ .. 
φιλτάτων ἔχω μεγέστην αἰτίαν τέκνων κάτα. οὐδεὶς δ᾽ ὑπὲρ μοῦ 
χτέ. Βυγρθ8. 97 -- 99 ᾿ηνους (99. 98. 97) ΜαβρΥ. 97 .-- 100 
510 αἰβροηϊ: 99. 100. 98 (αἰσχρῶς ἀλῶμαι). 91 ΜϑοΟΒΙαί. 9854. 
προὐννέπω δ᾽, ὑμῖν... κείνων ὕπερ ὙΥ 61]. 
Οὐπὶ Πρ γ15 ἢ σα ἢ οὐδεὶς δ᾽ ΑἸΛιαπῖρ. 

100 δυΐ οἰοἰθπάμπβ δαΐ ροβί 956 γϑροῃθμᾶαβ υἱοί ΜοΥΚΟΙΪο, 
αὶ 98 ὅ τι βου. 109. ὁρᾷ... χαρδέα σέϑεν Ῥαυν, ὅρα .. 
τάσδε, καρδέα, σέϑεν Ῥούβοπ. ὁρᾶτε οἸΐπι ΗδΙΙηδπη. χαρδέα σέϑεν 
Τθ00., χαρδέας ἔϑεν Οδηΐογ, χαρδίας ὅϑεν Ήδτπι., καρδέας. σέϑεν 
ΒΕΑΤΑΒγρηΒ, χαρδίέας σέϑεν, γοΥϑυμῃ δηΐο 185 1 ΥΡΟΠΘΗ8, [ἡηποοά, 

χαιρίας ἕϑεν Ὄτογβθοῃ, καφέας" σέϑεν ΒΑΙΆΠΟΚ, 104. ἴῃ 56}ο- 
110 περιπλανώμενος ΑΡΓΘΒΟΙ. 104. 106 οχ 8118 ἱταροϑάϊα ἔυο 
{γδηβ]αΐοβ ραΐαί 5 ομποίζ, 10ὅ 5011 Βρυσίπι μαροὶ Ῥυΐθη. εὕδουσι 

. μαῦρα πρόσχοπος βροτῶν Ὥτογβοῃ. ὄμμασίν γ᾽ ἀμβλύνεται, 
ἐν ἠρέμῳ δὲ μοῖρα πρόσκοπος φρενῶν ϑομπεογάϊί, 106. μαῦρα 

πρόσκοπος πρόσω ὝΙ65616Υ. ἀπρόσχοπος φρενῶν Ήργῃ., ἀχρόσχο- 

πος βροτῶν ϑομηρίἀονίη, ἀπρόσχοπος φϑιτῶν ΜοΙΚΟΙ, πρόσχοπος 

χορῶν οἸπι ΥΥ 611. ἐν ἡμέρᾳ τ᾽ ἔμ᾽ ἕερ᾽ ἀπρόσσχεπτος βροτῶν, γοῖϑὰ 
δηΐθ 108 ἰηίογροβίίο, Βυγρθ5. Ῥοβί 106 ᾿ἰδοιηδπὶ ΟἸΪπὶ βίαϊαιθθαί 

61]. 106. δαιτῶν ἐμῶν Βυγβρδ8. 
ὕδβθῃθυ. 

9954. παϑοῦσιν οἵ 

107. νερτέρων μειλέγματα 
108. χἀν νυχτὶ σεμνὰ Βυγρεβθ, γἂ νυχτίσεμνα Ὑ εἰ]. 

Εογί. ὅτ᾽ ἐσχάρας πάρος. 109. ὥραν ὙΊΘ5616ν. ὥρᾳ γ᾽ .. 
χοινῇ Βυγρ68. 112. καὶ χάρτα Ἠργνπογάθη. 114. ἠκούσατ᾽ 

Ῥαυν. ὧν Αὐγαΐυ8. ἀχούσαϑ᾽ ὧν ἔλεξα: τῆς δὲ μὴ πέρι ϑοβμαθίζ. 
11454ᾳ. ἠκούσαϑ᾽ ὧν... φυγῆς; ΜαΚοΙοΙ4. ἀκούσαϑ᾽ ὧν ἔλεξα, 

17" 
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μήτ᾽ ἄσης πέρι φυχῆς φρονήσητ᾽ ΒυΓΡΒΒ. 1156. τύχης ὙΔΙΟΚθη. 

119. φίλοι γάρ εἰσιν οὐκ ἐμοὶ προσίκτορες οἰΐπι ϑοϊιπθί, φέλον οὖς 

ἀραῖς ἐστ᾽ οὐχ ἐμαῖς προσέκτορος Βυγβθ5, ἐχϑροῖς γάρ εἰσιν. οὐκ 

ἐμοί, πρ. Ἠατίαπρ,, φέλοις γὰρ οὖσιν οὐκ ἐμοῖς πρ. ΜΟΥΚΘΕΙ, φέλοι 

γ. ε. οὐκ ἐμοῖς προσειχότες Ὑγ6 11, ἄλλοις γὰρ . . προσέχτορες ΑἸλιά- 

τὶς. οὐ κενοῖς ΥΥ̓ἸΘΒΘΙΘΓ. προΐστορες Μϑομπαΐ. 19154ᾳ. ἄγαν 

τί κνώσσεις: κοὺ κατοιχτιεῖς πάϑος ; φονεὺς Ὀρέστης κτὲ. Βυγρθ8. 

194. ὥξεις ὑπνώσσουσ᾽ ΟἼΜΕ]1ΕΓ. τάχα Ἠαγίαηρ. 125. πέπρω- 

ται Βομίϊου, τέταχται ὙΥΔΚΟΙ6]ἃ. 1π 50}0110 τέ οὐ Ἠατίαῃσρ. 1928. 

δειναῖς δρακαέναις Βοίββοπδᾷθ. 130. ΧΟ. λάβε, λάβε, λάβε. 

ΚΛ. λάβε, φράζω Βυτρο8. φράξου" λάβε 5ορίϊο5. ΟΜΏ6116γ. λαβὲ 

βοχίθα [δΔομδπη. 44. λαβοῦ λαβοῦ, ΒΒ. λαβοῦ λαβοῦ, Γ΄. φράξου 

λαβοῦ Ὀϊπά. (σφάξου ΔΗΟΙΥΤΗΙΒ). δράσσου ΝΥ ΚΟ οΙά. 181. σὺ 

δ᾽ ὄναρ Βυγρο5. ϑ᾽ ἅπερ ΘΟΔΙΠ ΘΓ. 182. μέριμναν δ᾽ ἔσπετ᾽ 

οὗ λιπὼν πόνος Βυγσο5. ἄγρας γεὶ πόρου ϑοβμαθίξ, δρόμου 1, ϑομπηαί. 

133. τὶ δρᾷς; οὰπὶ ΒΟΡΟΥ6}]0 ΗΘΙΙΙΔΏΗ. πόρος Βυγρθ685. 194 

Ροβί 189 οο]]οοδῖ, 50] 0ΘῺ8 μὴ δ᾽ ἀγνοήσῃς βῆμα, ΒΌΓΡΕΒ. 195ὅ566. 

ἀλγεῖ σὸν .. σώφροσίν γ᾽ αὔτ᾽. . γίγνεται" σοῦ" δεῖμ᾽ ἔγειραν 

πνεῦμ᾽ ἐπουρέίσασ᾽ ἀτμοῦ, τὸν ἐμὸν κατισχναίνουσα νηδύος σπόρον 

ΒυΓρο8. 137. σὺ δ᾽ Ῥοάτβοι, ὧδ᾽ βοο!ρον, τὸ δ᾽ ῬΔΌΥ, αὖ δ᾽ 

οι Βοίμ 6, εὖ δ᾽ Κιγομμοῖ. οὐδ᾽ .. ἀπουρίσασά πω Βυῖ]ον, σὺ 

δ᾽. . ἐπουρίσασ᾽ ἰὼ ὙὟ οἰ ΠΕΡ. ἀπουρίσασα ΑὈτοΒο.. ἐπουρίσασά τῳ 

γγακοῆοϊα. τῷδ᾽, ογάϊπθ γϑυβαθμη 188. 139 ἴηγοῖβο (189. 188), 

Ηρεπι. [πὶ 580 θο]ο ἐφορμήσασα. -- τῷ: Ὀρέστῃ ΒοίμΒθ. 19756. 

ὄρσ᾽ (γεὶ σπεῦδ᾽ γε] σοῦ δ᾽) αἱματηρὸν .. ἐπουρίσουσ᾽, ἄτερ ἀτμῶν 

Μυβρτ. 138. ἀτμὸν οἰΐπι ΗΘΙΤΙ. ἀτμοῦ . . νηλεῶς πυρέ ΒοίΒθ. 

νηδὺν ὡς Αὐγδίι8. νηδύος σποράν Ῥαι. ΥΘΥΒΌΙΩ ἀοϊοὶ ὙΠ οΥ. 

πῃ 56 μοὶ ῖο γαστρὸς αὐτῆς Ἠδτγίαῃβ. 139. μάραιν᾽ ἔπειτα δευτέ- 

ροις Αὐυταΐιβ. μαραένου Βοῃΐίου. χυντέροις Μυβρτ. 140. ἐγὼ 

δὲ τήν ΑἸΛιάσρ. 140 -- 178 ᾳυϊπάοοίπι Ομογοῦ 5. ἰδίας ουπὶ 

Ῥαϑϑονίο (1. 148, 2. 144, 8. 146, 4. 147, ὅ. 148, 6. 149, 1. 160, 

8. 168. 9. 164, 10. 1δδ, 1]. 169, 12. 1602, 18. 164, 14. 1609. 1. 

114) Ηουηδηη (2. 148, 8. 144, 2. 146564.. 4. 141, ὅ. 148, 6. 149, 

ἡ. 160, 6. 15154., 8. 168, 9. 164, 10. 168 ---δ8, 11. 169 -- 61, 12. 
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148, 8. 144, 2. 146, 8. 141, 4. 148, δ. 149, 6. 180, δ. 161, 8. 168, 
Ἴ. 164, 8. 9. 1656 -- 161, 10. 11. 162 -- 68, 12. 18. 169.-- ἴ8, 14 
16. 174 --- 78), 140 --- δ4 ἀποάθοϊπι ΟΠΟΓΘαἑ5, ΒΘΟΌ ΠῚ τὐγουλουίαν 

ΡΥ ααδί[Ο Γ ῬΓοίοβίδϊβ, (θυ τη ἀποὶ 8 ΠΟΙ ΟΒουϊοσαμη δαβίσηϑί 

Ομ τὶϑί. 142. εἰ τὸ ακΚοΙοΙ]α. φρουρίου Ῥᾷαν. τέτου γε φροῖ 
μίον Βυγρθ8. 148. πόπαξ ΑἸά.. πόποι Ἠδγΐαηρ. ἐώ μοι, παπαί 

Βυχρθ8. 144. μαϑοῦσα ὝὟ Ε1]. μάταν Τληποοά. ἔχω μια 
146. δυσακχὲς Τλπάδα. δυσαχϑὲς πόποι Ἠρδί. 148 οἱ 164 
ὈΠΙΥΘΥΒΟ ΟΠΟΓΟ αδὲ (οοῖθγϑ ΘΠ ΟΠΟΥ 5 αὐ ΒΟΒΒΌΔΟΝ ἰγὶ θ 65) ΝΜ δθη- 

6]. 149. Διὸς ἰὼ σὺ παῖς Ἠροἰπιβοοί!. πέλεις Βυγρθδ. γοι- 

Βα ΠῚ 160 εἱ 1δ8 56465 ρουτηυίαὶ ΒΟΒΒΌΔΟΝ. 1568. μητραλοέαν 
γ᾽ ακοῆριά. δὴ ᾿ξέχλεψας ΒΟΒΒΡΔΟΙ. 164. ἐρεῖ τίς ἢ. 1587 
μεσοβαλεῖ ὙΥ ΔΚΟΠΕΙά. 169. μάστιξ τορός Βυγρο8. 100 δαΐου 
οἱ 161 αἱμάτων ἀρο]οθαΐ οἸΐπι Πὶπά. μαλχέου ΜϑΟΒΙηΪαΙ. δαΐου ϑυ- 
μικοῦ ΒομαοίΖ. 101. βαρύ τι ϑομαοίζ. τὸ βαρὺ περέβαρυ Μοτ- 
Καὶ. ἔχει ΒυΓρθο8. 108. πατοῦντες. . Δέκας πέδον Βυγρδβ 
χρατοῦντες τόπων δικασπόλων τορυᾶϊαὶς ΜοΙκο. δΔέκας πόλον 

Δ οκθη., δέκας πέρα Ἠδὶπηβορί!. [Ιῃ 56 }011ο τὸ πᾶν ζχράτοςν Ῥὰ- 
Ι6γ. 1685ᾳ. χρατοῦντες πέρα δίκης, πλέων φονολιβοῦς ϑρόμβου 
Ἠαγίαῃρ, χρατῶν τ᾽ ἐς τὸ πᾶν δίκας πλέον φονολιβὴς ϑόρναξ νοὶ] 
Ροία8 χρατοῦντες δέκας πλέον τὸ πᾶν φονολιβῆ ϑᾶκον Μ΄ϑΟΒπνΑΐ. 

δώκας ϑρόνον φονολιβῇὴ πλέων Βογρῖκ. 104. φονολιβεῖ ϑάχῳ 
ΒΥ Ζβομ6, φονολιβεῖ ϑρόμβῳ Καγβεν. ϑρόμβον Ὑ͵αΚοβοΙα, 8’ ὅλον 
ΒΟΥ, ϑρᾶνον Ἠ1, ΑἸγοηβ, ϑᾶκον Βδιομοηβίοίη, ϑόρνον ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ 
ϑρόσσον γ6] ϑρωσσόν ΜεΙΘΕΙ. 167. ἴῃ 5080 110 ὥστε ωοδ, 
ΑΡΓΘ50. ἐδεῖν ὑγὸ ἔχειν βου θοπάσμι νἱἀθίαγ. 1608. ὀρόμενον 
Οδηΐον, (ῥεόμενον Ῥαυν), ἀράμενον γ6] ἀρόμενον ΑὈΓΘΒΟΝ, ἀνέερον 
Βυγρεδ, ἐράμενον ΕὙΪίΖϑοιθ, ἑλόμενον ὙΥἸΘΒ6Ι6Υ, ἐρρδων ΜοΥΚΟΕΙ. 
ἔχει ΒΌΓρΘΒ. 169. μάντις ὦ ΥακΚοῆοΙά, μάντις ὧν ϑομαοίζ 
μάντις ὡς ΟἸπὶ Βοίμο, μάντε, σοι ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ, μάντι, σὸν ΘοΠο]οβοΙά. 
μάντις ζ ΜοηΊΩΙ. 10954ᾳ. μάντις ὃν. . ἐχράνατ᾽ Ἠοἰπιδορίμ. 
170. σὸν οἶκον ἔχρανάς τ᾽ ΥΪΟΒ6ΙοΓ. ἔγρανάς γ᾽ Ῥρᾶγδοπ, ἔγραν᾽ 
ἅτ Ν ϑομπηαί. 171. ἴῃ βοῇ ο αὐτὸς αὐτὸν Τὐπποοά. 172. 
περὶ νόμων ϑείων Η1, ΑἸγδθπβ. βρέτεα τθο., χράτεα Μυβρτ. (παρα- 
νόμων... χράτεα ΝΥ Θ56161). 178. παλαιογενεῖς Βυγρο58. μοίρας 

162 --6ὅ,. 18. 166 --- 68, 14. 109 --- 78. 1ὅ. 174 -- 18), ἀθ αὐἱϊπαῦθ 

οταϊηϊθαβ ομοτὶ οορί αὶ ΤΔΟΒπιδηη, ᾿ἰζθιη αυϊπάθοίπι ὑτἱδυϊν ΒΑΠΙΌΘΥΒΟΓ 

(1. 148, 2. 144, ὃ. 145, 4. 147, ὅ. 148, θ6-- 10. 149---δ4, 11. 1δδ, 

12. 169, 138. 162, 14. 166, 15. 169, ΟΟΥΡδ60 174) οἱ ΟΜ ΏΌΘΙΙΟΣ (2. 

ἐπιόντα ἡ 114. ἐμοέ τε Ήρτ., χάμοέξ ᾽στι  Κοῆο]4. χάἀμοὲ τέ 
ἘΜΡῚ αὑτὸν οὐκ Βυγρο5. ἀλλ᾽ οἱ τε ὙΥἥΤεἷ]. δὲ λυπρὸς κεῖνον 

ΓΆΠΟΚΘΗ. χαέ τοὶ γε λυπρὸς κεῖνον ΒΟΒΒΌ8 0}. (ἐχλύσεαι ϑοΔῃ θ᾽). 
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1155. ὑπαέ τε γᾶν φρεύγων, οὐπώποτ᾽ ΥΘΒΘΙΘΓ. 177. ᾧ κάρᾳ 

οἸΐπὶ Βομαθίζ. 177 54. ποτιτροπαῖς ἐλῶν ἕτερον . . μιάστορ᾽ εὐκ- 

τὸν οὗ πάσεται Μοτκε!. 42 ἕτερον. κάρᾳ μιάστορ᾽, ἐκεῖ νόῳ γ᾽ 

εἴσεται Βυγθθ68. 178. ἀλάστορ᾽ ϑΔΗΙΘΥ. (μίασμ᾽ ἐκεένῳ ᾿πιπά- 

σεται ἨραΙ). (ἐκεῖ μεάστορα πάσεται Βοϊπϑοπδᾶθ). ἐκεῖ που ΑΌΓΘΒΟΒ, 

ἐχ χαινοῦ νοὶ ἐκ κείνου ΒοΙΠ8. δ ἔϑεν ΜΝ ΑΚΟΠΕΙ]α, (ἔστιν οὗ, γνοβίθδ) 

ἔστιν ὃν Ηοτπι., ἐχτένων (γ6] ἐχτινὺς) Μαγίίπ, ἔχ τινος ΔΊ ΘΒΘΙΘΥ, 

ἐξ ἐμοῦ ϑομο! ἤθε], αὖτ᾽ ἐκεῖ ἘΠ τἀπὶ. ἐκ νέου Ἠ1, ΑΠΓΘΠΒ, ἀντ᾽ 

ἐμοῦ 1, Καγβον, ἐν γένει γε] ἐγγενῆ Ἠατίαπρ;, ἐκ γένους ὙΥ οἷ], ἐκ 

νόμου Τοάϊ, ἔνδικον ΕὙΔΏΚα, εἶσιν οὗ ΚιγΟΙΠοΙ. ῬΟΒΒ18 οἴ 8 ΠῚ 

ἐχ σέίνους. 568 οἷν. 5080]. 179. ἔξω κελεύϑου ὙἩΥ 65616Υ. τάχα 

Ηαυίαῃρ. 180. γωρεῖν σ᾽ Βυγβθ8. 183. ἀπ᾽ οὐρανῶν Βοΐ550- 

πάρ, ἀπανϑρώπως Βυγ665. 185. δόμοις σε τιᾶῦρῸ ΑΒΚΘΥΜ, δό- 

μοις σὲ ΜἩΊΘΒΘΙΘΓ. 187544. ἀποφρϑορὰ παίδων κακώσει γλοῦνις, 

ἠδ᾽ ἀχρωνέα δεσμός τε ΒοΙίΠ6, ἀποφϑοραὶ παίδων καλοῦνται χλοῦνες 

ἠδ᾽ ἀκρωνέα Τὐπποοᾶ, ἀποφϑοραὶ παέδων χκακοῦσαι γλοῦνιν ϑοΠοθ- 

ΤΏΔΏΠ. 188. χακοῦ τε Τατη. χαχή τε χλοῦνις Αὐτγαΐι5, κακῶν 

τε χ. (ἰἀϑαυθομαβ. παίδων τε χλοῦνις χαὶ κακῶν ἀκρωνία ΒΌΓΡΘΕΒ, 

παίδων τε γλοῦνις, ἠδ᾽ ἀκρωνέία κακοῦ Ἐτϊΐζϑοιθ. παέδων, ἀποκοπὴ 

χλοῦνις ὙΥΊΘΒο Ιου, παέδων κάκῃ τε χλοῦνις Ἐ͵ΔΏΖ. παέδων τε κουρὰ 

χλοῦνις ἠδ᾽ ἄκρων τομὴ Ἠδτίαπρ. ΝΟΠΗΆ]]ΟΒ καχοῦ τε γ68] χαχῶν 

τε Ἰορίββθ δχ 50 }0110 οἴβοὶς ῬδΙΘΥ. ἀκρωνέαν Ἠρἰπιβοοῖ!!. Υ̓ΘΥΒΌΠΙ 

βρυτίαπι ἱπαϊοαῦ Καγβοῦ. [ὶ ΒΟ ΒΟ] χλοῦνες" ἣ ἀχμαία .. χλόην. 

Πρωδιανὸς δὲ γλούνων, ἐχτομὴ μορίων" ἐπεὶ γλούνης .. ἀνϑρωπίένην. 

Ἀχρωνέα κακῶν" ἄϑροισιν ἢ ἄϑροισμα. 43" σμόν" λιϑοβολέίαν Βυγ- 

565. ἀχρωνία' ἀποκὺπή. -- χλοῦνις ἣ ἀχμαία παρὰ τὴν χλόην Ἠρΐπ- 

βοϑίῃ, ἴῃ δἰΐθσο βο!ο]ο ἄκρων ἐκτομὴ μορίων Ἠαγίαπῃρ,, ἴῃ [ΟΥῸ 

λευσμόν: λιϑοβολίαν. -- ἀκρωνέα: κακῶν ἄϑροισις. “Ηρωδιανὸς δὲ 

χτέ. Ἐτάποκοι, χαὲ ἄκρων ἀπόϑραυσις (ἀπόϑρισις) ΝΥ ΕἾ], ἴοτί. καὶ 

ἄχρων ἀπόϑρισις καὶ λειϑοβολέα. Ῥοβὶ 188 ᾿αουπᾶπὶ ΟἸΐπ βίδῦπθ- 

μαΐ Ὀι1πα. 1885.. δ᾽ ἄκρα νέα λεῴ ϑ᾽ ὁμοῦ μύζξουσιν Ἡ Βομα!ῖΖθ. 

189. λευσμός γ6] λευσμοί ΟΔΒΔΆθΟΠαΒ, λυγμόν ΜΊα5616ν. χοῦ μύ- 

ζουσιν οἰΐπι ΒοίΠ 8. 19054. ἀκούετε; τοίὰς ΜΝ ΕἸ]. 192. ἔχου- 

σαι δ᾽, ἅσσα φευξεῖται βροτός ΒΌΓΡΘΒ. 193. λέοντός γ᾽ ΒύΓΡΘΒΒ. 

196. πλησίοισι ἴ ᾳ, πλουσίοισι ῬΔΌΝ, πλησίον σε Βοϊββοηϑάθ, ταῖσδ᾽ 

ἀπληστίαισι Βοίΐϊμο, δεῖ δασπλῆτε ΒΌΓΡΘΒ, Πυϑέοισι Μανία. τοῖς ἀγ- 

νοῖσε Ῥτίοῃ, κλεισίοισε ΝΥΊΘΒΘΙΒΓ, Πλειστίοισι ΝΜ ϑοιμιηϊάϊξ, παντίμοισι 

1, Κάγβοσ, πλαισίοισι ΜΟΥΚΘΙ, ϑεσπίοισι γοὶ γοϊϊυ8 τοῖς ἀπλάτοις 
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τοῖσδε Ἠατίαμρ, ἀπαίσιόν τι οἸΐπι εἰ], πανϑύτοισι γ6] πανδίοισι 

Μοίμηοκο, ἐφεστίοισι οἸϊπι ὟὟ., πανδέκοισι ΝΌΘΓ. 197. τοιαύτης 

γ᾽ ακοῆοϊά. εὐφιλὴς ϑέα ΒυγροΒ. ϑεῷ ΜεΙΚΘΕΙ. 199. ἴῃ 

ΒΟ ΒΟ τῆς αἰτέας ῬαΑΙΘΥ. 

900. ἄλλοις, τὸ πᾶν δ᾽ ἔπραξας ὡς Βυγρ88. 201. πῶς δή: 

τί τοῦτο; Βυγρθβ. λόγον ϑομαθρίζ. 202. ὥς τιν᾽ ἄξιον Βυγρθβ. 

ΕΓ πἰο οἱ ἴῃ φροβίθυιουιθυβ ἕαθαϊαθ ρδυθυ85 (258 544., 299 566." 

422566.; 592544.. 714544., 781564.) ἱπίον" {γ85 αᾶ5 ΟΠ Β]ΟΙΏ- 

βρΙάϊο βἰαΐαϊς ὁμοῦ Ῥουβοπᾶβ ὁμουῖοα αἰβί θα] Ἠδγίαηρ. 203. 

πρᾶξαι ἴῃ 1. Βίροίί, πέψαε ΑὈγοβοι, πέμψας Ἠραΐι. μάρφαι τιν᾽ 

ἄν ΒυῖροβΒ. τέ μή; ἔ, τίτην ν60] τομῶν ΜΆΒΡΥ. 204. δέκτωρ 

νεών ΔΝ ΘΒΘΙΘΓ. 905. καὶ πρὸς τραπέσϑαι ΜΝ ΘΒΘΙΘΓ. 907. 

δόμοις σὲ ΒυῦροΒ. τάσδε ῬΟΥΙΒΟΗ. 209. ᾿᾽χόμπασας Ῥαυν. 

χομπάσαι γέρας καλόν ΝΑΌΘΓ. 211. τί παρὰ γυναικὸς οἸ πὴ 

ὙΥΊΘ56 160, τέ γάρ; γυναικὸς Ἠδἰμηβοοίι, τέτην γυναικὸς ΜαΒΙ]οΥ- 

ϑυσαθθίηρ, τέτας γυναικὸς ΑἸΛιάν!οἢ. γυναῖκας εἴ τις ῬΑΙΘΥ. Ῥοβί 

212 Ιαοαπδπη βίαυα! ὙΝ 61]. 218. ἄπιστα Ἠεοϊπιδοοίῃ. ἀρχέσω 

τθο., ἤρχεσαν γ6] ἤρκεσε Μαβρτ., ἤρκεσ᾽ ἂν Ἠθαῖι, ἀρκέσαι Δ αΚε- 

ἢε]ά, ἀρκέσει Βοίδο, ἤρκεσεν γ6] ἠρέσω νεὶ ἠδέσω ΘΙΙαθον, ἧκέ 

σοι Ηρχπι., ἦλθέ σοι πθβοῖο ααΐβ, ἡρμόσω (γ61] ἠρτάσω) ΜΕΙΚΘΕΙ, 

εἰρυγάσω ΝΥ οΥἀϑ νου, ἐρρέτω ΑΛ ΠΟ}. 914. πιστώματι ΑΝΥΊ6. 

5616 1. 217. μορσέμῃη Τυχῃ., μορσέμοις Ἠαγίαηρ. 218. ὕρχου 

τε Ταγση. ὅρχου τε μεῖζον Ἠθαῖι, ὅρκου στε μεῖζον ἨβΙπιΒΟΘΙἢ. 

(ρρουρουμένῃ ΑἸὰ.). 220. τὸ μὴ ᾽νέχεσϑαι Ῥαυῦ,, τὸ μὴ γγε- 

νέσϑαι γ6] τὸ μὴ μέλεσϑαι ΥαΚΘοΙοΙα, τὸ μὴ πένεσϑαι ϑοϊιαθίζ, τὸ 

μηδ᾽ ἕπεσϑαι ϑοίνοηκ, τὸ μή γ᾽ ἐνέσϑαι (γ6] ἐνῆσϑαι) ΝΥ ΘΠ] ΌΘΥ, 

τὸ μὴ ᾿φέπεσϑαι Ἐ ΒομυΖζο, τὸ μὴ ᾿ντρέπεσϑαι ΚἸΤΟΒΠΟΙ. ἐποπτεύ- 

εἰς Ὠοραοη!οῖη. χάτω ῬΡΔΆΓΒΟΗ. 221. Ὀρέστην γ᾽ ἐνδέκως σ᾽ 

ΜοΥΚΘΙ. 2922. τῷ μὲν Ῥαϊεγ. εἶδον Ἠργπι., οἱἷδ᾽ οὐ ὙΥΘΙ. 

ὁθὸ 854. γὰρ οἷα. . τὰ δ᾽ ἐμφανῶ ΜεοΙΚΘΕΙ. 9928. τὰ δ᾽ ἐν φο- 

ναῖς παρεῖσαν ἡσυχαιτέρως Βυγρο5Β. τοῖς δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσιν 

Ῥᾷ]ογ. πράσσουσαν ἡσυχαίτερα ἃυΐ πράσσουσιν ἡσυχαιτέραν Μεὶ- 

π6κθ. ἡσυχαέτερα Τληποοά, ἀγριωτέραν γε] ἀσχολωτέραν Ἐ ΒοβμαῖΖθ. 

29554. ροβί 281 Βοὺ ογάϊηθ: 226, 225 οο]]οοαΐ Βοίμβ. 226. πό- 

νου πλέον Ἠοαΐ!. πόνων πλέον ΥαΚοΙοΙά. πλέω Αὐτγαΐι, γέλων 

ΒΌΓΡΘΒ, πέρα ἨδἰπΒΟΒΊΠ. 997. ξύντεμνε Ῥούβοῃ. φόγῳ ἨθΙΠΙ.; 

λέγω Βοϊδδοπδάθ, λαβών Ἠδτγίπηρ, γελῶν (οἰ 226 γέλων) ἘἈδυοβμθη- 

βύβὶῃ. 2928. οὐδ᾽ ἂν λεγοίμην Βυ 668. 229. μέγας μὲν Αὐυ- 
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ταίιβ. παρὰ ῬοΙδοῃ. μέγας γὰρ ὧν παῖς παράϑρονος Διὸς λέγε: 

Βυγῦροβ. μέγας παρ᾽ ἔμπας γὰρ ὙΊΘΒΘΙΘΓ. 290. ἄγειν. . δέχη 

(δέκῃ Ὦ) ὙΊΘΒΘΙΘΓ. δέκαν ϑοιν ΗΚ. 9381. χαὶ χυνηγέτις ΤΎΓΗ., 

καὶ κυνηγετῶ ϑίδηϊογ, χαϑὰ κυνηγέτις ὙΥαΚοῆοΙ, χὴρ (οἸΐπι ἄλη) 

χυνηγέτις ϑομαοίζ, χκαχοχυνηγέτις οἸΐπι Βοί6, ἀεέ, χυνηγέτις Βυΐ]οΓ, 

ἄχρα κυνηγέτις Το ΘαοΥ] θη. κατὰ κυνηγέτην ΑΝ Ἰ6Β6Ι6ΘΓ. 282. λύ- 

σομαι Βυγτροθ. 294. ἢν ῬΟΙΒΟΠ. ἣν προδῷς Οδϑαῦθοπυθ. 296. 

δέχου ᾽μὲ ΜακοῆοΙά. ἀλάστορον Νῦοκ δὰ ᾿βθβοῃ. ἔγαριη. 87. 

93θ54. πρευμενῶς μ᾽, ἀλάστορ᾽ οὖ, σὸν προστρόπαιον οὔτ᾽ ΒΌΓΡΕΒ. 

238. προστετραμμένον Ῥομδ]άβο0ῃ. προστετριμμένον πάρος οΟἸΪπὶ 

Ηδτμ., ααἱ ροβίοα ἀλλ᾽, ἀμβλὺς . . πρ. μύσος φοδβί 289 ΟΟἸΙΟΟΔΥΪ, 

πρ. τέ πως Βοίμε, προστετριμμένου μύσους Τὐημποοᾶ, πρ. τε πρό 

ΗΙ, ΑἸ γθηβ, πρ. πάλαι Βαυομοηβίθϊη, πρ. τ᾽ ἄγος Μαῦτη. 2985864. 

ἀμβλὺς ἤδη προστετριμμένος τε πρὸς ... σώζων τ᾽ ἐφετμὰς .. χρη- 

στηρέους, πάρειμε κτὲ. ἈΠοάθ. Ῥοβὶ 2339 ἀπο8 γϑυβι15 ΘΧΟΙ 1586 

οἱ γν. 240 βρυγίυπι 6886 Ρυΐαὶ ΟἹ θοτί. 239 -- 48 ἀοϊοὶ ΗΟ. 

94054ᾳ. γέρσον δ᾽ ὁμοία γεὶ γ. 240 ρΡοβὺ 241 οοἸ]οοαίο σώξων δ᾽ 

ΘΟΒΟΘΙΙΔΠπ, χέρσον δ᾽ ὅμοια. . σώξων τ᾿ Βαυομοπβίθίηῃ. ὄναιο!' 

χέρσον ΜοΙΚΘΙ. Ῥοβὶ 940 οἰΐπι Ιδουπᾶπι βἰαιπθ δύ ΥΥ 61]. 241. 

σώξων δ᾽ ΟΔδδαθοπαβ. 943, χαὐτοῦ ϑομυοίς, οὕτω Βυγ 688, 

ἀγχὰς ὙὟ εἰ!. 944. ἐν φοναῖς τέχμαρ Βυγρθ8. 944.-.- δ 

βϑρίθῃ ομογθας 5 ἀἰδίθαϊ Ηδτδηη, ποθ 1656 16 1, οοἴο (254 

-- οἵδ βορίθιῃ) 1ἱηποοᾶ, ἀποάθοϊπι ΕὙΔΩΖ υἱ νἱἀοίαγ, αὐϊηάθοϊπι 

Ἑ Ασποϊάξ, ἰτῖδυ5 ΕὙΘΟΥΟΚΒ. 244 -- ὅ] ΘΟΥΎΡΙΔΘ6Ο, 252 ---ὅδ, 250 

-- 260, 261-- 68, 204 -- 68 ἀυοῖθιβ ποιηϊοπουίοσαμπι ΔΙ ογμδη 08» 

269 -- 215 οἱ ὁμοότο {τἰθαϊ! ΒΟΒΒΌΔΟΙ. 946. ἰῃ 50 ῃο]ο ὡς αὐὖ- 

τοῦ ῥεύματος αἵματος ὄντος (ἀπ᾽) Ὀρέστου ῬΑΙΘΥ. 947. αἵμα- 

τος σταλαγμὸν ἨογΝΘΓάθηῃ. 948. ἀρϑροκχμῆσι ϑομοθιίδηῃ, ἅδρο- 

χμῆσι ὙἩΊοΒοΙοτ, ἀκροκμῆσι ἪΝ οἱ], χονδροκμῆσι Μοΐποῖκο. [ἴῃ ΒΟΒΟΪ1Ὸ 

μελοχμῆσιν. ἨοἰπηΒοοίἢ. 951. οὐδάμ᾽ ὑστέρα Βυτρο8. ὑστέρα 

πνοῆς Μυβρτ. 952. (καταπταχὼς Τυγῃ.; κατεπταχὼς Οδβδῦθο- 

ἢ, χατεπταχὼς ΑὈΓΘΒΟΠ). 959 -- 75 αᾳαϊπάοοϊπι Ομογ θα 5 {1- 

Βαϊ: τογβθη. 268 --- 16 αυδίζπογ 011 ομογθαί 5 ἰτἰθαὶϊ ΠΟ Δ ΠΗ, 

958 -- δῚ γΡτγοοάσπι, 288 --- Θ0 -Ξ- 261 - 68, 204 --- 08 ΞΞ 269 “-- 15 5[ἃ- 

ταϊξ οἱ βορίϊθβ Ὀἰπὶβ οβογθαΐ5. ἀδὶ Ο ΜΏΘΙΙον. ἰΐθη »ομουὶ ραγ θὰ8 

βρη δε ΚΙΡΟΒΠΟΥ̓. 958. ὀδμὴ ϑοιπθηκ. προυσέλᾷ Μ ϑΟΒμΝαΙ. 

γουβαμ ροβὶ 244 οΟἸ]οοδὺ ΜαΒρτΥ. 954. 758. ὈΪ5 ΔΙΓΟΥΠΔΓΘ {68 ΟΥ- 

ἀϊπο5 ρυϊαΐ ΒΑ ΘΓΘΘΓ. 964. μάλ᾽ εὖ Βυγβθ8. δῦ. λεῦσσε 
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τὸν ἔς, λεύσσετον ΒοὈοτγίθ|188, λεῦσσέ 8’ ἅπαντα οἸΐπη ΑΥ̓ΠΔΙ4 15 
λεύσσετε ΜΥαΚοΙοΙά, λεῦσσε γοῦν οΟἸΐπὶ ϑομποίζ, λεύσσεϑ᾽ δωνος 

Βυΐογ, λεύσσετ᾽ ὦ ἨΤ,ΑἸγοηΒ, λεῦσσέ τοι οὶ. πάντᾳ λεύσσετ᾽ 
οὖν οἸίπιὶ Βοίμρ, παντᾶ λεῦσσε ῬΑΙΟΥ. λεῦσσε τὰ πάντα ΑἸ 0}. 

ΦδὔΞαᾳ. λεύσσετε πανταχῆ" λάϑει 1, ΔΟΠΠπιΔηη. 2567. μητροφόν- 
τῆς τέταν Βυγρο85. ἄτιτος γ8] ἄτιτα Μυθρτ. 268. ὅδ᾽ αὖτέ γ᾽ 
οὐκ Ηϑίθρμδπαβ, ὅδ᾽ αὐτὸς οὐκ Αυτγδίυβ, ὅδ᾽ ἔστ᾽, ἴδ᾽, οὐκ Βυγρθ8. 
ὃ δ᾽ αὖτέ γ᾽ ἀλκὰν Ηργη., ὅδ᾽ αὖτε φυγόδικος ἀλχὰν ἩΎοϑ5, ὃ δ᾽ 
αὖτε γουναλκὰν ΕὙΪΊΖβοῃο, ὅδ᾽ αὐτόϑ᾽ οὖν ἀ. ὙΥΊΘΒΘΙοΥ, ὅδ᾽ αὖτ᾽ ἄρ᾽ 
ἀλκὰν Ἠαδτγίαηρ, ὃ δ᾽ ἐγγὺς αὖτ᾽ ἀλκχὰν ΒοΙρὶκ. γ᾽ οὖν ἀο]οῖ Ῥγίθῃ. 

ἀλκὰν νέμων οἸ᾿πὶ Ὗἥ. ΤηϊογΓοἰ [5586 ααδοάδπηι υἱἀθηΐαν νοὶαΐ ὅδ᾽ αὖτε 

γουνζὸν ξάϑεον ὡςΣ ἀλκὰν ἔχων | περὲ χκτέ. φΦὅϑ5αᾳ. ὃ δ᾽ αὖ- 
ϑις ἀγκάλαν ἔχων περὶ βρέτει πλαχεῖσαν ἀμβρότου ϑεᾶς ἀπόδικος 
ϑέλει γενέσϑαι γρεῶν Μδυρο]ουίῃ. 9259. πλαχεὶς Ἠρὶηβορίῃ 

πλεχεὶς Μείποκθ. πλεχϑεὶς ἀο]οῖ ΚΙγΟΒΠοΙΝ 2ὅ954. γεροῖν εἴδΝ 
βρότου. . γενέσϑαι ϑεᾶς ΟΡογαΙΟΚ. 260. γρεῶν ϑοδ ρον (1η8]- 

ἰοπὶ χρέους). 2602. πάλιν ὙΥαΚοβεἸ]ά. 269. πεδοῖ ϑ0Ππηο146- 
γὶη. ᾿χχύμενον ΥΊΘΒΘΙΘΥ, γυϑέν γ᾽ Ἠρίηβοοί (268 --- 60 ΞΞ 261 -- 
208 βία 6}8). 2θ0ὅ54ᾳ. φοίνιον ἐκ μελέων πέλανον" ἐκ δὲ σοῦ 
βορὰν φεροίμαν ποτοῦ δυσπότου, 264 --- Θ6 ΞΞ 269 --- 72 5ίδίιθη8, 

ΗρΙπβοϑίῃ. 266. βοσκὰν φορβὰν Τ,ΔΟΠπᾶπη. βοσχὰν φέροιμ᾽ 
ἂν ὙΥοτάβπουτίῃ. ῥβοσκὰν φεροέμαν. (ἐγώ οἰ]. φτοῦ δυσπότου 
ὙΥαΚοῆο]4, δυσεχπότου οἸΐπη Ηθι., πώματός ὃ᾽ ἡδύσματα ΜΟΙΚΘΙ. 

267. ἰσχάνασ᾽ Βοί!ο. (ἀπάξω καὶ κάτω ὙΥ 656161). Απίρ 968 

ἰδουῃᾶπι (ζνα σὺ καὐτὸς ὃς παρασχεῖν ἔτλης) 5Βἰαίαϊ οὐ 268 ματρο- 
φόνους δύας, ἀντιποίνους τένῃς 5οΥ 10 ΑἸ ΊΟΒ. 9268. ἕνα ἴῃ 

" ΒΌΡΓα τένῃς 5οῦ!ρίαπι οϑί. ζἕν᾽» ἀντιποένους ΑΡΥΘΒ0ῃ. ἀντιφρόνους 
τίνεις, ματροφόνος, δύας οἸΐπι Βοίμο, ἀντεπόνους τίνῃς, ματροφόνος, 
δύας ΤιΔΟΒΙΔηη, ἀντιφόνου στένοις μητροφόνου δύας ὌτΤΟΥΒΘΠ. μὴη- 

τροφόνους ῬρδΥβοΠ, μητροφόντας ῬαὰΝ,, ματροφόνος Υγ6] ματροφό- 
νους Βυίου, μητροφόνας Ο ΜΈΒΙ]οΥ, ματροφόντας εἰ]. τίνειν (αὐ 
οἸἶπι Ηρτπ.) ΕἾΔηΖ. ζὑπαὶ γᾶς» δύας ματροφόνας ἕν᾽ ἀντιποένους 
τίνῃς, 261 854. ΞΞ 218 -- Τὸ 5βἰαίπθηβ, Ηοἰπιβοθίῃ. 269. δ᾽ ἐχεῖ εἶ 

τις ΒΙαγᾷο5. ἄλλον ἤλιτεν βροτόν ΜοΙΚΘΙ, ἄλλον ἀλιτὼν ἐν βροτοῖς 

Ἐ Βομα]ίΖο. 209 -- 72 ροβύ 216 ἰγδηβροηϊ ΒΖδΟΙ. 270 5αᾳ. 
ἢ ϑεὸν ἢ ξένον τοκέας ἢ φίλους ἔχονθ᾽ ἕκαστον δίκης ἄξια Ἠθΐπ- 
506 1}. 971. τιν᾽ οὐκ εὐσεβῶν Ήργπι., τιν’ ἀσεβῶν (διῆγ᾽ ) Μοτ- 
Κορ], τιν᾽ ἀσεβῶν { βίᾳ) ΑἸλιάπίοι. τιν᾽ ἀσεβῶν ἀο]οὶ Τοαΐ. τιν' 
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ἀσεβῶν {τις ἤ (τις) Ετ ΖΒομ6. τιν ᾿ ἀσεβῶν ἤτοι τοκέας ἐς φίλους 

ὙΥΊΘΘΞΟΙου, τιν᾽ ἀσεβῶν μέγ᾽ ἢ τοκῇας φέλους ΒΎΔηΖ. τοχηας ΟἸἸπὶ 

ἨΘΤΊΩ. οἽ3. δεινὸς γὰρ ΗεοϊπιΒορί!. εὐδυντὴς Βυγρο8. 215. 

δελτογραφῶν ὙΥαπάον. ὄπωπ᾽ ἐν φρενέ Βυγρε8.. 210. τρδνϑος 

ἐμαῖς μὲν συμφοραῖς διδασκάλοις 6Χ 5601|0].) τέ φῶ: διδαχϑεὶς ὃ 

Βυγσοβ. ϑομο βία σὸν κακοῖς Ἰ661556 υἱ ἀοίαν ὙΊΘΒΘΙθΓΟ. ἴῃ β6Βο- 

Ἰο τηνικαῦτα ἀφυχήσας ὅτε πολλῶν ἐδεήϑην χτέ: Ἠαγίαῃρ, οὔτε διε- 

λέγοντο Πὶπᾶ. 977 54. πολλοῦ καϑαρμοῦ δίχα λέγειν ϑ᾽ Ἠατίθῃρ. 

πολλοὺς καϑ᾽ ὅρμους δἷο: σιγᾶν δ᾽ ὁμοίως καὶ ον δέχη πολλοὺς χαϑ 

ὕρμους οὶ]. ϑομο αβίδπι ἰοσί. ἐμοῖσι, ΟῚ πολλοῖσι καιροὺς ΜΕΝ 

νυϊαῦ ΗοΥ ΘΓ θη. ΟἽΒ. δ᾽ οἱϊπὶ ϑομαοίζ, γ. ἀε]οῖο Υ. ΤΊ, 

Η ΟΙ . 2805. γερὸς μητροχτόνου Βίδη]ου, χρέος μητροκτό- 

νον ἰαοοῦϑ. 984. δέ μου ΑὈΓΘΒΟΝ. 985. ὅστις Ταγῃ., ὡς 

τις ΝΥαΚοῆο]ά. 986. δ᾽ ἀφαιρεῖ Μα]Η. γογβαπι δηΐε 216 16- 

Ρομϊξ πϑβοῖο 4815, ροβῦ 2719 ΟἸἰπὶ ἨΘΥΊΗ. 290. αὐτόν με Βύγρεδ. 

291. ἐς τὰ πάντα θυγθθ8. 92992.Ξ4. ἀλλ᾽ εἰ ᾽πὲ χωρας ΔΈΟΣ 

χαέρουσ᾽ οἰΐπι Βοΐδθ. “ιβυστίοις οἱ γενεϑλίου σπόρου Τ᾽ χοίζοβ δὰ 

ΤΙ ΥΘΟΡΙΓ. 519. “ιβυστικῆς Αὐγαΐαϑ, “ιβυστίθος ΜουΚΕΙ. γενο.- 

ϑλιοσπόρου ΜΝ ΊΘΒΘΙΘΓ. 9093. ἴῃ 50 Π0} 10 Τριτογένειαν (χαλεῖσϑαρ 

ΘΟ ΘΩΚ. 994. ἵστησιν ὀρϑὸν ἢ καταχλίνει δόρυ Βδυομιοπϑίοϊη. 

τίϑησ᾽ ὁρατὸν ΜΥ 65616Γ. τίϑησιν ὄροφον (Υ6] ὀροφὴν μὰ ὀφρὺν Υ6] 

ὄχϑον νοὶ ὄρχον γε] τέϑησ᾽ ὄροχϑον) εἰς κατηρεφῆ Μϑομπαι. τέ- 

ϑησ᾽ ἔναιϑρον ΥΥ εἰ]. τέϑησιν ἢ νορϑοὲ κατηρεφῆ 16]. εὖ χκατη- 

ρεφὴῆ Μεοίποκθο. καταρρεπῇ Ἠθραῖ!, κατηρεμῆ Αὐταΐαϑ, κατωφερῆ 

Βυτροβ, χατηρεπῇ ϑο ΠΟΙ άΘΥ, κατηρεμεῖ ἘΠΙΡΘΙΙΒ, χατηφερῆ ΕΥΤῖ2- 

860:6. χατηρεφὲς δόρυ Παγίμῃβ. 995. ἢ ̓ πὶ Φλεγραίαν ΒοΙΜ. 

9968. ἴῃ Ξοῃο ο νοὶ δρανοῦς γ6] ἑδρανοῦ ΑΡΤΘΒΟΙ. 997. χλύοι 

δ᾽ ἂν καὶ Βυγρθ8. 998. εἴ τῳ. γένοιτο ΒΌΓΡΘΒ. 9299 -- 806 

τηΐου ἔγοβ Ευτίαβ (299 - 802, 808 56. 806 56.) ἀἰδυυ θα Πρττη. 

800. παρεξηυλημένον ἨοΥΝΘΓάθΗ. 901. ΒΘΗΒΌΠΙ ΥΘΓΒᾺ] 4260 

οἰ] οχϑρθοίαὶ ΑΌΠαΘΥ. 8902. σκιάν Ηθδίμ, σκιᾶς ὙΥΊΘΒΘΙΟΓ. 

ἀναίματον βόσχημα, δαιμόνων σκιάν, Ροβίθᾶ ἀν. βοσκ. ἘΌΝ δαι- 

μόνων ἨΘΓΙΠΙ., ἀναέίματος, β. δαιμόνων, σχιά, γοίδαπι Ροϑβί 806 Ρο- 

ἢ6η8, Βυγσοβ, ἀναέματον βόσκη μ᾽ ἀναιμόνων, σχιᾶν ΒΑΠΙΒΟΥΒΟΓ, ἀναί- 

ματον βόσχημ᾽, ἀλημόνων σκιάν ΜΝΥΊΘΒΘΙΘΓ, ἀναίματον βύσχημα καὶ 

κενὴν σκιάν Ἠδγίυῃρ. ἀσώματον σχιάν Βδυομθηβίθίῃ, δαιμονῶν σκιᾷ, 

ηἰοὶ σχάνος Ἰαϊοαϊ, ΜοΙΚΕΙ], ἀναέματον βόσκημα δαιμόνων, σχιάν 

εἰ], βόσκημ᾽, ἐναιμόνων σκιά Τοάϊ. ἀναιμάτων βόσκημα δαιμόνων 
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σχότῳ ὟΥ οἰ ΠοΥ. 909. ἀλλ᾽ ἀντιφωνεῖς, οὐδ᾽ κτξ. ΜΕΥΚΕΙ, σὺ δ᾽ 

ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾽ ἀποπτύσεις οἸΐπη 611. ἀντιρωνῶν .. ἀποπτύων 

ΚΆΥ5ΟῚ. ἀποπτύσεις ΑὈΓΘΒΟΙ. [Ι͂ἢ ΒΟΒΟ]Ο δεομένου ργὸ βουλομένου 

ΒυΓΡΘ68. 904. ἐνεὸς στραφεὶς, καὶ φϑέγμα σου δεϑήσεται λαλεῖν 

δευμένου (6Χ 56}|0].), χαὶ χκαϑωσιωμένος ΒΌΓΡΘΒ. 906. ὕμνων 

. τῶνδε δεσμέων ΒΙοπί. ἄχουσον ΝΑΡΘΓ, 907 -- 91 56 ρί168 

ἰπὶβ οΠμογους5 ἀἰϊδίσιθαϊς ΟΜ ΘΙ], ΘοΥΎρῆδθοὸ οὐ ἀσοῦιβ Ποιηΐ- 

οπουίοσαμῃ ἀποῖραβ 656] ου, {0115 ΟΥΑΙ 15 ομοΥτὶ (807, 812, 817) 

Ομγβί. 907. ζἀλλὺ ἄγετ᾽ ἤδη καὶ χορὸν ζἡμεῖς») ἅφψωμεν Βὶ 

ΚΙοίζΖ. 911. ὧν ϑίδηϊου, οἷς ΟδβδιθοηυβΒ. ἁμὰ γ6] ἁμετέρα 

Οδηΐον, ἡμῶν ἘγαπΖ. ἁμὰ {πᾶν ΜΥαΚεοΙοΙά, ἁμὰ {ταῦτ᾽ ») Βαίον. 

319. εὐϑύδικοί ϑ᾽ ὡς ΒΙοιηΐ,, εὐϑυδέκαει γ᾽ 1) ΤΊ], εὐϑυδέκαι δῆϑ᾽ 

Βυί]ου, εὐϑυδέκαι ϑεοὶ Βαγροβ. εὐϑύδικαί ϑ᾽ ἡδόμεσϑ᾽ εἶναι ΤΌΓΗ., 

εὐθυδέκαι 8’ (δ᾽ Οδβααθοπι5) ἡδόμεϑ᾽ εἶναι Οδπίογ. εὐχόμεϑ᾽ 

εἶναε Ἰθοπα!άβοι, ἡδόμεϑ᾽ οὖσαι Μοΐποκο, οἰόμεϑ᾽ εἶναι ἨΤ, ΑΒΥΘΗΒ. 
εὐϑυδέκαιοί 8᾽ (νοὶ εὐϑύδικοι κάρϑ᾽) ὑδόμεϑ᾽ εἶναι ΜοΥΚΟΙ, εὐϑυδέ 

καὶ ϑεοὶ δ᾽ εὐγόμεϑ᾽ εἶναι ΝΥ Θγγάθοῖι, εὐϑύδικοι δ᾽ ὧδ᾽ οἱόμεϑ᾽ εἷ- 

ναι ΝΥοϊάπου. εὐϑυδέκα: δὲ σπευδόμεϑ᾽ εἶναι οἹίπὶ Α. οἰδόμεϑ᾽ 

εἶναι Ἡ Βομα]ζο, ἑέμεϑ᾽ εἶναι Ἡ Βιδαϊηηπθ}16Υ. 919854ᾳ. τὸν μὲν 

χκαϑαρὰς χεῖρας ἔχοντα γὰρ Ἠρδίῃ,, τοὺς μὲν γεῖρα νέμοντας χαϑα- 

ρὰν ΥαΚοΙοΙ4, τὸν μὲν χαϑαρὰς χεῖρας προὔχοντ᾽ ΒοίΠθ. 914. 

χεῖρας πρὸς « ε νέμοντας ῬδαΥ͂;, “χεῖρας πρὸς ζφῶς προδνέμοντας 

ΗΤ, ΑΓ ΘΏ8. 9156. ἐφέρπειν ΝΥ ΑΚοΠεἸ]ά. 917. (ἀλιτῶν δίδη- 

16γ). 318. φονίους τθ6. φονέας {εἶτ᾽ ) Ἠθδίῃ. 919. μά- 

στορες Ὀ͵ΟΥΒΘΗ. 9921. αὐτοτελῶς (γ6] αὐτοτελεῖς) ΜοΥΚΘΕΙ. 

8992. (υἷα, ῥυΐπια 5 ΓΟΡ ΒΥ ΠῚ Ῥᾶυὰ ΠΟΘΙ ΟΠΟΥ 5. ΟἸΪπὶ {γα θ αὶ ἩΘΙΊΩ. 

9292.54. μᾶτερ, ἅτ᾽ ἔτικτες ἡμᾶς τρεῖς. . ποινὰς ΒΌΓΒΘΒ. 999. 

ἀμαυροῖσι χαὶ ΝΥ 61]. 994. χοινάν ἨδιιοΠθηβίθ!η. 995. κλῦϑε" 4α- 

τοῦς Τατη. 8397. πτᾶχα ΜοΙκο]. 8928. χυρέου Αὐταῖι8 991. φρε- 

νοδαής τοο., φρενοδαλές Ταγῃ., φρενοδακής ΒΌΓΠΘΥ, φρενοβλαβής 

Βδαομοηβιοίη, φρενομανής Ἠογογάρη, φρενοπλανής 61]. 598. διαν- 

ταίᾳ ΤιΔομδηη. 387. τῷ γ᾽ ἂν Ἠρδί,, τοῖς ἂν Ε ΑἸ ΑἾΓοη8. 9975. 

οἵ γε παντουργέαις Βυγρο5. εὖτ᾽ ἂν αὐτουργέαις ξυμπέσῃ τις Ἠαγίυῃρ. 

ὅντιν᾽ αὐτουργέαι ξυμπάσωσιν μάταιοι ΒΟΘΟΚΙ,, τοῖσιν (ΥὙ6] τοῖς ἐν) αὐὖ- 

τουργέαις ἐμπεσοῦσιν ματαίοις Βδπομοηβίοίη, τοὶ σὺν αὐτουργίαις ξυμ- 

πατῶσιν τὰ ϑεῖα οἰΐπη ὙΥ οἰ], τοὶ σὺν αὐτουργέαις ἐμπατῶσιν μάταιοι 

Μεΐποκο, τοῖσιν αὐτουργέαι συμπαρῶσιν μάταιοι Δ ογγᾶυοῃ. 89756ᾳ. 

τοῖσιν αὐτουργίαις ξυμπεσοῦσιν ματαίοις τοῖσδ᾽ ῬΑΙΘΥ. 999. τοῖσδ᾽ 
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Ῥαυν, τάσδ᾽ Ηραΐι, τοῖσδ᾽ γε] τῷδ᾽ ΒΙοπιΐ. ὁμαρτεὶν μ᾽ ΒαΓβΕΒ. 

441. τὸ πᾶν Βυτρο5, ἀγᾶν Βεγρῖς, ἀρᾶν Μαγίη. 942. ἴὰ 080 110 

ἐφυμνέῳ τῷ αὐτῷ αὖϑις χρῆται ΑΌΓΘΒΟΝ. 947. “ΟΝ οηφιμς 

ΒυΓρθ5. 8348. γεινόομέναισι ΗθΥΤη. 949. ἅμιν ἄπλω ἡ ΒιΙοπιΐ 

860. ἀϑανάτων ἀπέχειν οἰΐπι ΗΘΓΠΙ. 860 56. ὃ ἄπ’ ἔχειν γέρας 

Ἐνοῖβ, δέχ᾽ ἔχειν χνέφας Μαγη, δ᾽ ἀπέχειν χρούς Ὑ6] χρέος, ἐταϑα 

χερός ὙΊΕ5616ν, δ᾽ ἀπέχειν χόας ΜοΙΚΕΙ, Ξ ἀπέχειν Ἐπ᾿ Ν οἱ], 

ἀπέχειν ἕδος οἸΐπι ὟΥ. 4358. ἔτι δὲ παλλεύκων Ἠθδίδ, Ὡ ορκρθς 

δ᾽ ἐγὼ Ῥαυν. παντολεύχων ΒΟΒΒΌΔΟΝ οἱ Υ οβίρ δ]. 9 54. παλ- 

λεύκων πέπλων δ᾽ ἀγέραστος ἄμοιρος ἄκληρος ἐτύχϑην (οἸἸπὶ τῶν 

δὲ παλλεύκων πέπλων αἰὲν ἄμοιρος κτὲ.) ΗΘΓΠῚ.; παλλεύχων δὲ πέτ- 

λων ἄκληρος ἐτύχϑην Βοίμο, ἐς τὸ πᾶν λευκῶν πέπλων αἰὲν ΦΝΝς 

ἐτύχϑην ΒΕΙΡΚ, παντολεύχων δὲ πέπλων ἀγέραστος ἄμοιρος ΞΡ " 

Ηοἰπιβοθίι, παλλεύχων πέπλων δ᾽ ἀγέραστος ἄχληρος ἐτύχϑην 

ΘΟΠαΙΖο, καλλῶν λευκοπέπλων ἀπόκληρος ἅμοιρος ἐτύχϑην ΘΙ ἀΠΘΥ, 

ἁλιᾶν δὲ λευκοπέπλων ἀνέορτος ἄμοιρος ἐτύχϑην ΥεἹ]. 954. 

πάντα γ᾽ ἄμοιρος ῬαιΝ. ἄμμοιρος ΕἸΠΙΒΙΘΥ ἀπόμοιρος ΟΜΎΕΙΙον, 

ἅμ᾽ ἄμοιρος ἘτδηΖ, πανάμοιρος Βδιομθηβίθιῃ. βαεφρρέ ἡρότο νρρᾧ 

ϑην Ὀϊπά., ἀπόμοιρος ἐτύχϑην Βατίπῃρ, ἄμμορος - ὶ πόχ οὐκ 

ἐτύχϑην ῬΑΙΘΥ. 85ὅ854ᾳ. αἱμάτων .. ἀναδροπάς ε ' ᾿ 

ὃν φίλον ϑίδη!ογ. φρέλος ϑίορμδηθ8... 98. ἐπιτόνως υεὐρὴ ἂν 

μένα Ἠθδῖ}. 3ὅ8544. ἐπὲ τόδ᾽, ὦ, διόμεναι - χρατερὸν ὄντα 

περ ὕμως μαυροῦμεν -- γέον αἷμα ἘΏΡΟΓ, ἐπιτόνως πραιεραῃ ἤτον 

ρὸν ὄντα περ ὅμως μάρπτω μιν ἐν δρόμῳ σπουδαῖον Βδυομρηβίθιῃ. 

469. ὄνϑ᾽ ὅμως Ατπαϊάυ5, ὄντ᾽ ὀλίσϑῳ ΜοΓΚΘΙ. 889 864. (χρα- 

τερὸν ὃν ὁμοίως οἸἶπι, Ροδίθ8) χρατερὸν ὄντα περ ὅμως χεῖρ. με 

νέον αἷμα, ροβίτεπιο χρατερὸν ὃν ἔϑ ὁμοίως μαυροῦμεν τὰν ἅ μ" 

Ηργηι., χρατερόποδά γ᾽ ὕμως μάρπτομεν νέον αἷμα ἈΡΉΜ ΝΣ χρατᾶ 

ρὸν ὄνϑ᾽ ὁμοίως μαυροῦμεν ὕφαιμα 1, ΔΟΙπΙΔΏΏ, κρατερὸν ὄν! ὅμως 

ἀμαυροῦμεν ὑφ᾽ αἵματος γέου ΒυγροΒ, χρατερὸν ἊΝ ῥαὺ ἔάφινς 

μαυροῦμεν νεοεργοῦς (οἰπὶ χράτος ὃν. αἵματος ὅμως αὔομεν “ρρςὸ 

γοῦς) Μϑοβπιάΐ, -- κρατερὸν ὄνϑ᾽ ὅμως ἀμαυροῦμεν - αἵματος 

νέου οἰπι ὝΕΙ!, χρατερὸν ὄντα βάσιν ἀμαυροῦμεν ὕφαιμον ϑῃῦ- 

ὨΥΠΙ8, χρατερὸν ὄντα περ ἀμαυροῦμεν εὖνιν ῬΥ168. τὰ 

μαυροέμαν Ἠθδί}. μαυροῦμεν ἀεϊοῖ ΗΠ ΑΒΓΘΗΒ. μϑυροι πιρῖν τν 

ποοᾶὰ. ἀμαυροῦμεν ὕφαιμον Βοίι. μαυροῦμεν καμάτοισ - 

161, μαυροῦμεν νεόσιμον ῬΥΊΘΝ, μαυροῦμεν ἀμφ αἵματος ἡμκιὺ ᾿» 

(ὰπρ, ἀμαυροῦμεν αἱμονεουργῇ (αἱματόφυρτον, αἱμοφόρυκτον) ἴνο88 

ΑΒ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΞ. 289 

Ὀ8ο, μαυῤροῦν ὑφ᾽ αἵματος νέου Τοάϊ. ἀφ᾽ αἵματος νέου ϑ6Ποο- 
ΙΏ8Πη. [Ι͂ῃ Β6}0]10 διὰ. . αἷμα τὸ. . εἰργασμένον οἸΐπη ΗΘΓΙΙΠΙΔΠΗ. 
961. σπενδόμεναι γ6] σπενδομένα οΟ]1πὶ ΗδΙηᾶπη. σπευδομένα δ᾽ 
Βυγρθβ, σπευδόμεναί τ᾽ Βυί]ογ. 90154. σπευδομένας ἀπέχειν 
τινὰ τᾶσδε μερέῴμννας ϑομορηδῆη, σπενδομένας δ᾽ ἀφελεῖν τινι 

τάσδε μερῴνας ἘδυοἢΘηβίβ!η. 96156ᾳ. σπευδόμεναι δ᾽ ἀφε- 
λεῖν Δία τάσδε μερίμνας ϑεοί γ᾽. . ἐπέχραινον Ἠραίῃ, σπευδόμεναξ 
γ᾽ ἀφελεῖν Δία ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖς λατρέαις ἐπικραένειν Υ αΚο- 
Π614, σπευδομένα δ᾽ ἀφελεῖν τινε τἀμὰ μέριμν᾽ ἦν ϑεῶν, ἀτέλειαν 
ἐμαῖς τε λιταῖς ἐπιχραένειν Βυγ668, σπενδομένᾳ δ᾽ ἀφελεῖν τινε τάσδε 
μερῴνας Μοῖρ᾽ ἀτέλειαν. . ἐπιχραένεει Ἤρττη., σπευδόμεναΐ τ᾽... 
ἐπιχραένω Ἠαγίαηρ, σπευδομένᾳ .. μερίμνας γρεὼν ἀτέλειαν ἐμαῖσι 
λύγοις ἐπικραένειν ΜΘΥΚΕΙ, σπευδομένᾳ . . αὐτοτέλειαν ἐμαῖσι λιταῖς 
ἐπέχραινεν Μ ϑοβπηϊαί. 962. τᾷδε μερέῴνᾳ Τοάϊ. 969. ϑεῶν 
ἀτέλειαν οἸπη Ηθτπ., τῶν δ᾽ ἀτέλειαν ϑομαρίζ, ϑεῶν τ᾽ ἀτέλειαν 

Βυΐ ον. δὲ τελείαν ΝΙΐΖΒΟΝ. 9685. ϑεὸν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι 
δέκαις ἐπικρίνειν; ἀοίπάο δεῖ τελέαν ἐπ᾽, ἴὰπη ϑεῶν δὲ τελέαν (ἐπὴν 
ἐμαῖσι δέκαις ἐπικραένειν γ6] ροίϊυ8 ϑεῶν δ᾽ ἐπ᾽ ἐμαῖσι δέκαις τε- 
λέαν ἐπικραένειν, ἀθηίαπα ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι δέκαις ἐπικραξ-: 
νειν ὟὟεΙ]. ἠδ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσιν ἀραῖς ἐπιχραΐνειν οϊρί, ϑεῶν δ᾽ 
ἀτέλειαν ἐμᾶς μελέτας ἐπικραένειν ὙΥογήδυοῃ, ϑεῶν ἀτελῇ δ᾽ ἀλι- 

τοῦσι δέκαν ἐπικραένειν ΜείΖρογ, ϑεῶν ἀτέλειαν ἐμαῖς μελέταις ἐπι- 
χραίνω ΤΉ δομιηηίαί. (ἐμαῖς λατρίαις ΛΥαΚοἢο]4), ἐμαῖσι λαχαῖς 
Βομαοίζ, ἐμαῖς μελέταις Ἡ γ7οβ5, ἐμοῖσι λύτροις (οἸ τη ἐμοῖς ἀλιταῖς) 
Βοίμο, ἐμαῖς λεΐταις ΟΜ Β]16Γ, ἐμαῖσι δέκαις Ῥτίοη, ἐμαῖς τελέταις 
ΕΥΪΖΒΟΙΘ. 865. ἄρχεσιν ἘΤ [ΖΒοῃ6, ἔγχρισεν ΝΥ ΊΘΒ616Υ. ἔλϑοιν 
ΒοΡΡΚ. Ῥοβὺ 865 Ἰδουηδηη (ΞΞ 8388 -- 66) 5ἰαίαϊ οἱ 88θ -- 60, 

866 ---68. 374 --- 78 πηθ50ο05 παροὺ ϑοΠΟΘΙΉΔΠΗ. 9660. ζεῦ αἵ- 

ματοσταγὲς ἔφ ἢ. Ζεὺς αἱμοσταγὲς ἔϑνος γὰρ τόδε λέσχας Βοίδε, 
Ζεύς γ᾽ αἱμοσταγὲς κτέξ. ΟΜΌΘΙ1ΟΡ, Ζεὺς αἱμοσταγὲς κτξ. ΕΎΔΗΖ, 
Ζεὺς γὰρ δειματοσταγὲς κτέ. Ηοττη., Ζεὺς γὰρ ἀξιόμισον πᾶν, Ῥοδίθᾶ 

Ζεὺς γὰρ αἱματόφυρτον (γ6] αἱμοφόρυκτον) πᾶν ἔϑνος χτέ. Ὀϊπά., 
Ζεὺς τἄρ᾽ αἱματοσταγὲς ἀξιόμισον ἕδος κτέ. ΜΕΥΚΕΙ, Ζεὺς γὰρ αἕ 

ματος ἁγὲς ἔϑνος {ἅπαν τόδε λέσχας Μϑομμηαί, Ζεὺς γὰρ αἷμο- 
σταγὲς χτέ. Ἠοὶπιδοοίῃ. αἱματοχαρὲς ΑὌΓΘΒΟΝ. 968. ἐπηξιώ- 
σατο Τοάί. Ιῃ ΘρΡμγτηπίο ροβϑὺ 3568 δϑάϊΐο ἐπετρέπων Ῥγὸ ἀνα- 
τροπάς Ῥοπὶῦ ΒεΙρκ, ἀνατροπὰς Ῥ6Γ Δρροδίοποπι δὰ μερέμνας γτοΐογί 

Ὗ,., αἱ παδὶοοίαμῃ δὰ εἰς ἄγχρισιν ἐλϑεῖν ε!). ῬῬοβὲ 868 γυ]ρὸ 
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6 Ηραιεὶ οοπίοοίαγα ν. 874 -- 18 ἰταπϑροπαηΐαν, αἰ Υ. 879 -- 88 

οοπξπααὶ ἰταπβροβίΐοβ. Μ Βομμηϊαί. 369. δόξαι γ᾽ ΑΌτοΒΟΙ, δό- 

ξαι δ᾽ Βεῖσκ. ἀνδρὸς ϑομαθίζ. 3971. γᾶς Ηρ. 

τέραις Ὀϊπὰ. 3979. ὀρχηϑμοῖς τ᾽ ἐπιφόροις ῬΘΔΥΒΟΏ, ὀρχησμοῖσέ 

τ᾽ ἀφϑόγγοις ΒΆΓρΕΒ, ὀρχησμοῖσέ τ᾽ ἐπιφόνοις ΘΟΒΟΙοἤ 6] 4. ἐπιφό- 

ρους ϑίδῃϊ!ου, ἐπὲ φόνοις Αὐτγοθβοῖ, ἐπιρόβοις ΜΝ ἀΚοἢε]ά. 974. 

μάλα μὲν οὖν Ῥογίυβ. ὀλομένα 1,Δομππᾶπῃ, ὀλομέναν (οἴη ἀλμένα) 

Βοί!ιθ. 877. σφαλερὰ γὰρ τανυδρόμοις, γνοϑῖθἃ σῷ. τανυδρόμοις 

γὰρ Ήρστπ., σφαλερά περ τανυδρόμοις Τληνοοά, σφαλέρ᾽ ἀνυδρόμοις 

ἯΙ, Αἤγομβ, σφαλερὰ καὶ τανυδρόμοις ΦΟΠΟΘΔηη, σφαλερά τ᾽ ἀνυ- 

δράνοις ΜοΓΚΕΙ, σφαλερὰ γὰρ τανυδρομεῖν Ραῖου, σφαλέρ᾽ ἄγαν ὃρό- 

μοις ΝΝογτᾶσοι. [ἢ ΞΟΠ κώλοις ἀοϊοὶ οὖ τοῖς τανυδρόμοις αὐ- 

τῶν αὰἂ 8337534. τοίογι ῬΔΙΘΥ, »χαὶ ταχύδρομοι {γὰρ οὐ δύνανταΐ 

μ᾽ ἐχφυγεῖνε, »41] ὙΘΓΒῚΒ Ροίοβδὺ 6886 Οὐπηῖοῖα, ΒιΓρΡΘ65. 97756. 

Γ «“} ΓΝ." -- ; ᾽ ν ᾿ "» ᾿ 
ΝῚ ; 

σφαλερὰ χῶλ᾽ ὁδοῖς χρὺφ αταᾶν τ ἐπαγουσᾶ τανυόρομοις Βυγρθϑ, 

" σ ΄ “Ὡ- ν) Ύ [4 Ὕ ᾿ Ἁ Ἁ 

σφαλέρ᾽ ὕταν τανυδρόμοις χῶλ ἢ χκτε. Εησον, σφαλερὰ χκαὲ τανυ- 
͵ 

»Ὶ 

δρόμοις κώλοις ὀρέγματ᾽ ἐμποιοῦσα Βαπομοηβίοίη, -- σφαλερὰ τανυ- 

δρόμοις ὅμως κῶλα -- δύσφορον μάταν οἸΐηι Υ εἰ], σφαλερὰ κῶλα, 

τανυδρόμοις κτξ. ΔΠΟΒΥΤΗΙΒ. τανυδρόμοισιν . . δυσφόρως ἄγαν Τοαΐ. 

378. (εἰς) χῶλα ζῥέπτουσαλ δύσφορον ἄταν Ηατίαησ. κῶλ᾽ ἐς δύσ- 

φορον ϑοΒοΟΘΙ ΔΗ. δύσφρον᾽ ἄταν 1, ΑΙΓΘΠΒ. 3979 54ᾳ. πταίων 

δ᾽ οὐκ οἷδεν πόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονα λύμας ΒΆΓΡΕΒ. τόϑ᾽ Ἠατχίυαηρσ, τις 

Βδυομοηβίοῖθ. ὑπέρφρονε λύμᾳ 80} ]ἀϑίδτῃ Ιορίβ86 ρυΐϊαῦ Δ ΊΘΒΘΙΘΓ. 

880. λύσσᾳ Οςδδαθο 8. 381. μύσους ῬαΙογ, μυσὸν γε] μυχρὸν 

Ηδτίαπῃρ, μυσῷ Ἐ δοιια!ῦΖθ. 382. δνοφερά τις ἀχλὺς Αὐυγαΐαβ. 

388. πολύστομος ΜΒΡΥ. 384. μένει δ᾽ ἄρ᾽ ῬΘΆΓΒΟΙ, μόναι γὰρ 

Ηθδίι, μέλει γάρ Τόῦγθο, ἴοτί. ἄραρεν. -- μένει γὰρ εὐμήχανοι ΟΜ6Ι]- 

16, ἡμεῖς γὰρ εὐμήχανοι Ηταμ. εὐμάχανοι (εἰ 886 μνάμονες, 

381 δυσπαράγοροι, 889 ἀναλίῳ, 899 δυσάλιον) πὰ. 38454. μέ- 

νει γὰρ εὐμήχανοι δέκαι τέλειοι Βοίϊο, μένε: γὰρ εὐμηχάνῳ τε καὶ 

τελείῳ ΔΝ Εἰ]. 386. Σεμναὲ ΗδοἰπΒοΘίἢ. 388. ἄτιμα τίομεν 

ἀτίεται Ὗ εἰ!, ἄτιμα τέετα ΜεοίπΕ ΚΘ. ἄτιμ᾽ ἀτέετα τιόμεναι Ἠαγίυῃρ, 

ἄτιμ᾽ ἀτίετ᾽ ἀνυτόμεναι ΜογΚοὶ, ἄτιμα τέεται, διαμένει Ἐ Βομυ ΖΘ. 

ἄτιμα τέετε ΚιγοΒΠοΙ. διόμεϑα Μαβρτ., δυόμεναι ΕἸΡογία5, ναίο- 

μεν γ6] δυόμεϑα ΜϑομπΙαϊ. 389. λάχη εἰοὶν ΥΥ̓́ΘΙΙΔΌΘΓ. 9390. 

ἐν ἡλίῳ Οαϑδαθοπαβ. ἀνάλιοι λαμπάδων ὁδὁδοπαίπαλα Ἠδτγία ΠΡ. λάμ- 

ψει ϑοδ ρογ. δυσποροπαίπαλαι ἨεἰπιβοοίΒ, δυσμολοπαέπαλα ὙΝ εἰ, δύσ- 

βατα παίπαλα Ονογάϊοικ, δυσοδοπαιπάλᾳ (οἱ 898 χϑονὸς) αὶ θοτί 
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3994. ἀμοῦ Μοίποκο, ἀμὸν θθανῖθ8. 9985. ἴῃ 50}0110 Ποιῶν ζχραν- 
ϑένταν καὶ (ἐκὺ ϑεῶν Ῥαϊογ. 9596. ἐνὲ δέ μοι ΑὐταῖαΒ. 99658ᾳ. 
ἔτι δέ μοι γέρας πέλει Η1, ΑἸ 618, ἔστε δ᾽ ἔστ᾽ ἐμοὶ γέρας Μϑομιηηϊαί. 
397. πάλαι παλαιόν ΥΊΘΒ6Ι6Υ, νέον παλαιόν Ὗἥ οἱ]. παλαιόν ἐστιν οἸΪπὶ 

Ηρτπι., παλαιὸν, οὐδέ πω Ἰθοπα!άβοῃ, π. οὐδὲ νῦν Ὥγακο, π. οὐδ᾽ 

ἐγὼ ἨδἰπηΒοοίῃ. 998. χύρω Ἦρτμ., χύρσω καρη νῶν. χαέπερ 

φνέρϑεν) Ἡ διαάίπηι6}16υ. χγϑονὸς Ἠαγίαηρ. 999. λᾶξιν 1. 6. 

λῆξιν Ἠφθδίῃ. 

401. τῆσδ᾽ (γ6] τήνδ᾽) ἑκὰς φϑατουμένη Οδδαυθοπαβ, γῆς χα- 

ταφϑατουμένη οἰΐπι ϑομιοίζ. καταφϑιτουμένῃ ΥΘΥΤΔΙ]. 4015α. 

ἐπὶ Σχαμάνδρου δ᾽ ἣν καταφϑατουμένη γῆν, ἣν Βυγρο5Β. τὴν κ. ἧ 

δῆτ᾽ ὙΤαΚοβοΙά. 402. ἣν δήϑ᾽ Βοίμο, ἣν δή γ᾽ ἀποπγπιὰβ οἵ 
ΗθΙΉ8ΠΗ. 404. αὐτύπρεμνον ἐς τροπὴν γ6] ρμοίϊι8 χοπὴν ΥΘΥ 

γὰ]}]. 405. Θησέως τόκοι ΑἸλιανίρ. 407. πτέρωμ᾽ δέν 

ΓΒ ΜΆγοΥ.. στροβοῦσα Βυγρθ68. 40754. Ιου αὐ ΠΟΥ ΠῚ Υ61- 

5. ΠῚ ΒΡΌΓΙΠΙ 6586 5810 δία!" ΡΔΙΘΥ. 407. ῥοιξοῦσα ΒΙοπιί. (κόλ- 

πον Αἰγέως Βοί6). 408. χώλοις ΝΥ αΚοἤ6Ι4, πώλοις τ᾽ ΒυίοΥ. 

οὐχ ἐπιζεύξασ᾽ Ῥαιν. πνόοις ἀκμαίοις, οὐδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ εἰ. 409. 

καὶ νῦν ὁρῶσα Ῥα]ου. 418. ὑμῖν δ᾽ ὁμοίαις Ῥραγϑοη. ὑμᾶς δ᾽, 

ὅμοι᾽ αἷς εἶδον οὐ σπαρτῶν γένη ΒυῦροΒ. 414. οὔτ᾽ αὖ ΕὙΪίΖΒΟΠ6. 

οὔτ᾽ οὖν ϑέαισι. . ὁρωμέναις ΔΝ ΘΒΘΙΘΓ. πρόσϑεν εἰσορωμένας Ἠδι- 

ἴαην. (ἀρουμέναις Υ ἀΚκοἢ 614). 418. ἐν βροτοῖσιν ἐμφερὲς μόρφωμά 

τι Βυτροβ. ἐμφερέσι Ῥᾶα. 416. δ᾽ ὁμωροφοῦντα ΝΑΌΘΓ. τοῦ πέ- 

λας σ᾿, τὸν πέλας Ἠραί!. τὸν πέλας καχὸν οἸΐπι Βοί!Θ. [πὶ ΒΟΠΟΙΪΟ οὐ 

δυνήσομαι εν ἄλλον φέξαι Ῥαϊογ. 417. ἦδ᾽ κα ἢ, δῆτ᾽ πάθον. οὐδ᾽ 

ἐπίσταται Ἠδτΐαπρ. 418 -- 38. 418--- 20 ΘΟΙΎΡΙΙΔΘΟ, ΓΘ] πἃ ΟΠ ΟΓΙοἃ 

5 ΠρΡῚ}15. Θμογθαῦ5. ὑθαϊῦ Θ616}}}, {165 ΕΓ ἃ5. ἀθῖποθρ8 ἰοαὰΐ ρμαυΐαΐ 

ΒΔ ΌΘΥΘΘΥ, 419. αἰανῆς ἔς ᾿ι, ΤΖοίζοβ δὰ Τγοορ ιν. 406, ἀξδνῆς 

Μϑομϊαί. 420. Ἀρὰ δ᾽ ἔνορκος, Τῆς τε παῖς κεκλήμεϑα Βαγ- 

565. γῆς ὅδαι Ἠαγίαηρσ. ὑπαικαλούμεϑα ΜΕΥΙΚΘΙ. 421. εὐωνύ- 

μους γ6] ἀνωνύμους ΒιγῦροδΒ. [πῃ 508|0110 ἴοτί. τὰ ὀνόματα οἷς. 

4229. 38. οἰοτίοι ἰτἰθι8 ΕἾ 5. αἰβίγ θα] ὙΝΊΘΒΘ ΘΓ. 422. μὴν 

ὙγαΚοῆο]α. τιμὰς ἀμειδήτους ἐμὰς Βυγρο5. (τάσδ᾽ Αὐπδὶάυβ, τάς 

τ᾿ ΑΡΓ6Β0}). 494 αὐτοχτονοῦντας ὈΑΥΪ 68. 497. ἐπιρροίζῃ 

Βοηίου, ἐπιρριξεῖς οἰΐπι ΗΘΙΤΗ. 4929. ἄλλαις ἀνάγκαις ἥ τῶδο 

οἸπὶ Βοΐίμθ. ἁλοὺς ἀνάγκαις Νά θοΓ. ἢ τίνος ρ, ἤ τινος ἔ ἢ, μή τι- 

νος Ἠαγίυηρ. 431. γὰρ ὄντοιν Βοί!ιθ, περ ὄντοιν Τλῃποοά. λό- 

γος ἔφ. 439. δέξαι᾽ ἄν, εἰ. . ϑέλοι (γ6] ὃν δοῦναε ϑέλω) Μαθρτ. 
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ὅρχον ἂν δεξαέμεϑ᾽, εἰ ϑέλοι οἸἴπ ΘομαοίΖ. εἰ δοῦναι ϑέλῃς ϑίδῃηϊοΥ, 

οὐδ᾽ εἶναι ϑέλει Μακοῖοϊά, εἐ δοῦναι ϑέλοις οἰϊπι Ηοτηι., οὐ δοῦ- 

νά: ϑέλοι ϑομαοίΖ, εἰ δοῦναι ϑέλοιν Ὀἰπάονί. ἀλλ ὅρκον οὖν δέξαι᾽ 

ἂν οὗ δοῦναι ϑέλει; Βοίμο, ἀλλ᾽ ὅρκον οὐ δέξαι" ἄν, ὃν δοῦναι ϑέλω: 

Μϑομηας, ἀλλ᾽ ὅρκον εἰ δέξαιτ᾽ ἄν, οὐ δοῦναι ϑέλεις 2 ὙΘΥΒΌΙΩ Ροϑβί 

486 ῬΘΥΒΟΠΔΓΙΠῚ ΠΟΐΪΒ πγαΐαιϊϊ5 ἰχσαπβροπθηβ ΟἸΐπι, Ροϑβίθἃ ἀλλ᾽ ... 

ἄν, οὐ δ᾽ οὖν ἀξιοῖ ΑἸΜιάνρ. 433. δικαιοῦν οἰΐπι, Ροδβίθϑ δὲ- 

χκαία εἱ ἢ εὖ πρᾶξαι ΜΥΊΘΒΘΙΘΓ. πρᾶξαι δικαίως μεῖον ἢ κλύειν ϑέ- 

λεις ΚΆΥ56Υ. [ἢ 5080]. οὐ ϑέλεις -. ἣ κατηγορεῖς ΝΝ ΕἸ]. 489 56. 

δέκαιος μᾶλλον, εἰ. . ϑέλεις, ὡς δεῖ. ΧΟ. δίδαξον: τῶν σοφῶν 

σοέ γ᾽ οὐ σπάνις ΒΌΓΡΒΒ. 434. οὐ σπάνις γα]οΚοη., οὖν πέλει 

(πέλῃ τθ66.) γΕ] οὐ πέλει; Τλπποοά. 435, δὴ νικᾶν ὙΥαοἢοΙα. 

νιχᾶν ϑέλε 56}ι0]. δᾶ γ. 482 16ρῖ586 Υἱά οί Ῥαϊ]οΐο. 457. ἢ 

ΒΊΔΏΪΘΥ. 438. σέβουσαί σ᾽ ἀξίαν γ᾽ ῬδαΥ, σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν 

σ᾽ ΙακοβοΙά, σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν γ᾽ Ἠοττηδηη. σέβω σέ γ᾽ Βατ- 

σαγ. ἀξιαέ τ᾽ ἐπαξίων Ἠραΐι, ἄξε᾽ ἀντ᾽ ἐπαξίων οἹΐπι ΗΘΙΙΊΔΗΠ. 

ἐπ᾿ ἀξίων ΒοΡ., κἀπ᾽ ἀξίων Αὐπδϊάπ5, ἀπ᾽ ἀξίων ϑίδΔὨΙΘΥ, χἀξ ἀξίων 

γε] τὴν ἀξίων ὙΊΘΒΕΙΘΓ, ἐπαξίως Βοίββοπδ46. σέβειν γὰρ ἀξίαν 

ἐπαξιῶ Ἠαγίυηρ. 441. τῶνδ᾽ τοο. ἀμύναϑε ΒυγΒΒ68. 443. 

ἐστίας ἁγνῆς Βυγθ68. 444 ἀοϊοὶ ΟΝ Αγρδοι. ἐντροπαῖς ὙΘΥΤΔΙ}. 

4484. ἔχειν --- ἐφέζομαι ΕὙΪΙΖΒΟΠ6, ἐπεὶ (γ61 ἔχων) μύσος . . ἐφε- 

ζόμην ὙΝΊΒοΙοΓ, ἔχω μύσος .. ἐφήμενος ἸζαγΒίθῃ. ἔχει μύσος .. 

τὐμῇ τόπερ ἐφεξόμην ΜΕΙΚΕΙ. 449. τὐμῇ σὺν προσημένῃ βρέ- 

τας Ἠοϊπιβοθίι. ἐφημένῃ Ῥογβοη, ἐφημένου Βυίογ, ἐφιζούσῃ Βοί!ε, 

ἐφημμένῃ Ῥοαάοτ]οίῃ, ἐφέζομαι ῬδΙΘΥ. 450 -- ὅ8 ἀοϊοὺ ΑἸ οτί, 

460 -- ὅδ6 ΗΥΟΙΐ. 451. ἄφερχτον Μυβρθγ. 4562. ἰοτί. ἔστ᾽ 

ἂν καϑαιμάξωσι . . βοτοῦ ! σφαγαὶ προσαρὸδμοῖς . . χκαϑαρσέου. 

458. νεοϑηλοῦς ΑΌΓΘΒΟΙ. χκαϑαιμάξωσιν εὐϑήλου ͵υΠάΘΓ. 464. 

τοῦτ᾽ ΟἸοτί. 4545. πρὸς ἀδύτοις πάντ᾽ ἀφιερώμεϑ᾽, οὐκ οἷ 

χοῖς γε χἀν βοτοῖσι κτξ. ΒΌΓΡΕΒ, [οτί. πρὸς ἄλλων . . ἀφιερώμεϑα 

χοιροκχτόνοις δρόσοισι καὶ ῥυτοῖς πόροις. 455. βατοῖσι Μαγίΐη. 

οἴχοισέ τ᾽ εἰσβάτοισι (γεὶ κἀσβατοϊσὴ Ξοῃο!αβίαπι 16 σ΄558 Ραϊαὶ Υ16- 

5616. ῥυτοῖς ῥόοις Ἠδτίμῃρ. ποτοῖς ΙαΚοΙοΙά. [πῃ 500} 10 χαὶ 

εἰς οἴκους εἰσελϑὼν καὶ ὑδάτων μεταλαβών ῬΑΙΟΥ. 450. ἐχ πο- 

δῶν ἐλῶ (τοὶ ἔχω) ὙΥ αΚοβεϊά. 4584. ἱστορεῖς; καλοῖς γα- 

μέμνον᾽ ἂν, ᾿Αρέων ναυβατῶν ἁρμόστορα ΒΌΓΡΒΒ. 4600. ξὺν ᾧ 

τάλαιναν Ῥαϊεγ. Τρῳὰν Βοίθ, πρῴην γε] Ροίϊυ58 πρῴαν Μοΐποῖθ, 

πρόσϑεν Ὄϊπᾶβ. 4604. ξὺν οἷς ἀγρεύων ἄπολιν .. ἔϑηκε βου δὶ. 

ΑὮ ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ. 218 

δὲ ροϑὲ ᾶθο Ἰδοῦηδηὶ βίδίαϊ: ΒυΓΡΘ8. 401. οὗτος ἔφρϑιτ᾽ Τυχτῃ 
4604. λουτρὼν ϑίορμαπιβ. δ᾽ ἐξεμαρτύρει ϑοδ!ίρσον, τ᾽ ὀδημωρτόδει 
γα Κοβεϊά. χρύψασα λυτρῶν ἁξεμαρτύρει ἨΤ, ΑἸ ΓΘΠ5 αρύδαρε τ 
τρῶν κἀξεμαρτύρει Ἠδγίμηρ, κρύψασ᾽" ὃ λουτρὼν δ᾽ ἐξεμαρτύρεε 
Βδυσμοπδίοίῃ. 405. γῆν πρὸ γῆς φυγών, γρόνῳ Βυγρθ8. 468 
τῶνδ᾽ ὃ κινῶν Βυγρθθ. χείνῃ ΜΝ ΘΒΘΙΌυ. Ροξὶ 468 ἱκοιτυδιὴ 
5(ἰα Υ 61]. 470. εἰ μὴ ἀντιδρῶν ἩδΙδπη. τῷδ᾽ ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ 
τοὺς ἐναντέους ἨΤ, ΑἤὮγΘη5, δρῶν τοὺς αἰτέους ΗαγΐαηΡ. 471 σύ 

ΑΒΕ σε σύ τοι Βοίμθ. 472. πάντα καὶ τάδ᾽ σεδι. 

το ἀβσθαος ἡρῶν ϑαδας, το ὦ τὰ ΕΣ ἘΣ ΒΝ , . ἥ τις οἵοιτ ἂν χτὲ. ΜυβρΤΑν 5, 

ἢ εἴ τις οἴεται χτέ. Ηρυηδηη. ἤ τίς οἴεται, τόδε βροτοῖς ΜΥΊΘΒΘΙΘΥ 
, εἴ τι σείεται τόδε βροτοῖς Ὗ 61], ἤ ον οἴεταί ποτε βροτός νο] ῥῶ: 

ται βροτός, ἐστὶν αυπᾶροΙ. ἡ τις οἴεται μόνος βροτὸς δικάξειν 61- 

θογί, ἢ τις οἷος οἴεται βροτὸς δ. ὝὙοΥΥΔ]]. 474. μόνος Εἰς αὐτὸς 
δικάζειν ΑἸκιάτίρ, βροτοὺς δικάξειν ἩοΥ οΓάθΗη. 4706. χεὶ σὺ 

κάρα σὺ νῦν Βυρθ8. ἐμὸς γ6] ἐμοῖς Ῥαιν, ὅπως Ἠθαίῃ, πόνοις 

ἐρ εὐ ονθα το ὑμυτ με ΕΣ ἀπ Ῥοίθγβθη, δρόμοις Ηθττη., 
Ἰά., νόμους , ὁμῶς ΜοΙΚΟΙ, ὅλως Μ΄ ϑομηηϊαί. 

ἘσΕας, ἀλλ᾽ οὖν ἐπεὶ σὺ μὲν κατηρτυκὼς μύσος. ., ὅλως ἄμομ- 

φον χτὲ. Βδαο θηβίοίπ. 478. ὁμῶς τ᾽ γνο6] ὅλως Ῥραίβομ, ὅπως 

, ΤΥΓΝΜΙ, ὅλως τ᾽ δΙκοΙοΙά, ὁσίως ΟΜ ΈΌΘΙΙον, οὕτως δ᾽ Ῥοϊων 
βθῃ., ὁσίως δ᾽ Βομοθιηδηῃ, ὁμῶς δ᾽ ΜεΙκο]. ὅπως ἄμομφον ὄντα 
σ᾽ αἱρῶμαι ῬοῦγοΘ. ἐμοῖς" ἄμομφον δ᾽ ὄντα Τλῃποοᾶ, ἐμοῖς " ἄμομ- 

φον ὄντα δ᾽ αἰδοῦμαι ργη. ὙοΥΒαμη δηΐθ 476 οΟ]]οοδὺ Βυ ΟΣ, ρΡοϑί 

482 ὙΥΘΙΙΔΘν, (ροβί 485, ἀο]οία, ρᾶγίίουϊα δὲ, ΟἿ ΠῚ ΠΞΕΕΡΝ: 6χ- 

Ρυηρσθοθαί οἰΐπὶ πα. οὐ θχραυμηρὶ Ῥυίθῃ. 479. εὐπέμφελον ΒοΙΠο 
ὧν: 419 ΔΙααού νουϑ8 ΘΧΟΙ 1556 Ραΐαί ΠΟΥ. 479 544. αἱ: 
ἀπε δ᾽ ἔχουσαι . . | ἂν μὴ τύχωσιν. ..1 χώρᾳ μεϑεῖντ᾽ ἂν ἰὸν ἐκ 

ΡΠ ῸΣ ὃς αὖ ποῃ πιρπηϊπί ααΐδ. 480. νιχηφόροι Ῥᾷᾶαᾳ!μ. 4805. 
ἐρῶν χωροῖεν αὖϑις Ἡραίῃ εὐ Τυγπ τ. 480 54ᾳ. χἄἂν μὴ τύ- 

ρος . ἀμφότερα νόσος" ὅμως δ᾽... πόλει (418), πέμπειν δὲ γαΐδε 
6 εἴς ἀμηνέτως Μ ϑομιΙαί. 481. γωροῖεν αὖϑις Τύχῃ., χω- 

ροῖμεν αὖϑις, 419 --- 92. ΟΙοΙῸ {τἰραθηβ, Βιιῖ]6γ. γωρεῖ μεταῦϑις 

Ὑ ΊΟΒΕ]ον. [πέρ μεταῦϑις οἱ ἰός Ἰδοιπαπὶ βἰδίαϊ ΝΙΟΓΚΟΙ. ἰὸς ἀἄφο- 

ρος ἡπάτων Ματίϊη. 488. ἀμφοτέρω (γ6] ἄμφω μὲν) ῬεοίθγΒΘη. 

μ᾽ ἑλεῖν Τληποοά. 4885. ἀε]εὶ ΗΟ. (ἀμφότερ᾽, εἰ μένεις, 
πέμπειν δὲ " Ἴ ᾿ Ἵ Ἁ δὲ καὶ δύστηνον ἀμήχανον ἐμοί Ἠφαΐι, ἀμφότερα μενοῦν, 

ΑἌΕΒΟΆΥΠΣυ5 εα, ΝΥ εοκίεῖθ. Αρρεπάϊχ. 18 
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τε δυσπέμπειν τ᾽ ἀμηχάνως ἐμοέ οἰΐπι Βοίμθ, ἄμφω μὲν μέ- 

νειν --- πέμπειν δὲ δυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως ἐμοί Ὗ 6]]Δ 61. 484. 

δυσσήματ᾽ ΑἸὰ., δυσπήμαντ᾽ ϑοΑ ΘΓ, δυσποίμαντ᾽ ΟΑϑΔαθΟΠΙΒ, δυσ- 

μήνιτ᾽ ΤἸᾶΓθῸ Αβκονὶ, δισσὰ πήματ᾽ ῬδαΥ͂, δυσπετήματ᾽ γ6] δυσσε- 

βήματ᾽ ἈΌΓΘΒΟΙ, δυσπέτη μ᾽ ΕΥ̓ ΖΒΟΙΙΟ. ἀδυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως Υ αΚο- 

βε14, δυσσήμαντ᾽ ἀμηνέτως Τυγν εἰ, δυσμήνιτ᾽ ἀμηχάνως ΜΝ ΘΒΘΙΕΓ, 

πήματ᾽ ἔστ᾽ ἀμήχαν᾽ ὡς ΗΠ ΑΙΙΓΕΠΒ, δυσπάλαμν᾽ ἀμηνίτως Βαγίυῃβρ, 

δυσποίμαντ᾽ ἀμηνέτως εἰ}, ἀπημάντως, ἀμηχάνως Τοάϊ. ἀμηχάνως 

ἔχει γε] ἀμήχαν᾽ ἐστί μοι Βυῖ]6γ. πέμπειν τε τάσδε, πῆμ᾽ ἀμηχάνως 

(οἰ τὰ δυσπήμαντ᾽ ἀμηνέτως ἐμοέ) Ὀιηά., πέμπειν τ᾽ ἀμηνέτως 

ἀμηχάνως 

πέμπειν 

τ᾽ ἔχει 

σφε δυσπήμαντ᾽ ἐμοί Ῥομδιάϑ0ῃ ; πέμπειν δ᾽ ἀμηνίτους 

ἔχει ῬΑΙΘΥ, πέμπειν τέ τάσδε, πῆμ᾽" ἀμηχάνως ἔχω Ηρ ΘΓάθῃ. 

δυστέκμαρτ᾽ ἀμηνέτως ἐμοί οἰΐπι . [πῃ βοῃο]ο ἀμηνέτους ῬΔΙΘΥ. 

486. ᾿τπίον δικαστὰς οἷ ὁρκέων ποῃη}]ἃ (ἀντ᾽ ἐμοῦ καϑίέσταμαι, πι- 

στούς. δικαίους 8 ἰπἰοτοϊ 1586. ΟΡΊ μαῖα Τἰηνοοᾶ. ὁρκέους αἱρου- 

μένη Οαϑδαθοηυβ, ὁρκέοις αἱρουμένους ῬΔΑΥ͂; (ὁρκιῶ δ᾽ αἱρου- 

οἴη Ηρτπι.), ὁρχεῶ γ᾽ αἱρουμένους 

Ργίοη. Ῥοβὺ 486 Ἰδουπδπηι βίαϊαϊ! 

487. ϑεσμόν 

τιν Μαβρτ., ϑεσμὸν μὲν Τοάϊ. 488. ἴῃ 560} 10 αὐτὸν ἘΟΌ. 

ψοῖθαπι ἂὺ ΑΘβοῦν]ο δὐϊπαϊοαΐ οἵ οἰααβαϊαπι ογαίἰομΐβ ἰη46 ἃ Υ- 48 

Δ Ὁ ἱπίογροϊαΐογθ τηυϊαΐδηη 6556 νυϊαὶ ΗΥ ΟἹ. 488. 91 50 αἴ5- 

Ροηϊῦ: 490. 491 (φήφῳ . . ἐτητύμως Ὶ ἥξω "» κ ΥΕ] χρῶ δ᾽ ἀπ᾽ 

ἀστῶν .. φήφῳ .. ἐτητύμως). 488. 489 Μ΄ϑομπαί. 489. χκαλεῖϑ᾽ 

Βοῦ. τῆς δέκης ϑ᾽ ΑΝ Θ]ΙΔΌΘΥ. ὀγκώματα Βοί!ι, ἐρείσματα ϑοϊιιθίΖ, 

ὁρκώματι ΒΌΓΡΡΕΒ. Ῥοξὲ 490 ᾿Ιαοαπᾶπὶ βἰαίαϊ ΥΥ 61]. 491. ἄξω 

ζσω Ῥααν, τάξω ϑομποίάθνηῃ, ζξω ἨἩΠ ΑΙ γοη5, εζὥρξω ΟἸΪ ΠῚ, 
Αὐταία8, ἢ 

ρΡοβίθα ἕξω ΥἸΘΒΘΙΘΓ. ἥξω δικάζειν ὝοΥΓΑΙ]. 492. ὄγκον φέ- 

ροντας οἸΐπι, Ροβίθϑ ὅρκων περῶντας Βοῖίμο. ὁρχωμοτοῦντας μηδὲν 

ἔχδικον. φράσαι νοὶ ὅρκον περῶντας μηδέν, ἐνδίκους φρεσίν Βυί]ογ. 

πορόντας οἷ Οὑτῃ Ματκαπάο φράσειν ἨθτηᾶΠΗ, ϑ᾽ ὁρῶντας ΕΥϊΖ- 

5086. μηδέν᾽ ΤΌΓΣΠΘΌΙΒ. μηδέ τι ᾽χδικον φρονεῖν Ηραίι, μηδέν᾽ ἐν- 

δικον φρεσίν Βοἰβϑοῃδάθ. ἐνδέκοις φρεαί Μαβατ. φράσαι ῬΘΆΥΒΟΠ, 

φέρειν Ματΐη. ὅρχον πεδῶντας μηδὲν ἔκχδικον φέρειν Ἠδτγίμηβ, 

ὕρχῳ δεϑέντας (νοὶ ᾿μπεδοῦντας) μηδὲν ἔκδικον φέρειν Ἀδυοθθῃ- 

βἰοίῃ, ὅρχον περῶντας μηδ᾽ ἐν ἐκχδίκοις φρεσίν ΙαμάοΓ. ὙΟΓΒῸΠΙ 

αὶ ἀοοβὺ ἱπ ᾿, ροϑὲ 480 (αἰδουμένους Ἰ ὅρχον, περῶντας μηδὲν ἐχ- 

δίκοις φρεσίν, 1 ϑήσω τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑεσμὸν χρόνον) ΟΟἸϊοὐϑΐ 

μένη γ6] ὁρχιῶ δ᾽, αἱρουμένους 

ΜΙπΟΚνΖ, ὅρκιόν γ᾽ αἰδουμένους 

(σέβειν κελεύσω τῶν ἐμῶν ἀστῶν πόλιν) Πθττη. 

Αἢ ΕΥ̓ΜΕΝΙΌΕΝ. οἹὅ 

Μ ϑοΒμΪαί. 498. χαταστροφαὲὶ νόμων ΗΤ, Αἢ ἐμῶ 
στροφαὶ ὙΥ οἾ!, καταστροφὰν ὁρῶ μαρει ἐποιοῦ , αστροφὰν ὁρῶ ὙὟ. 498 ς λ 
μων ϑεσμέων τ᾽ 1|, Βομπηηαί παρε Θραδόνς τὴ φόρο. ὦ μρρεβε δ ρε Ζ. ποϊαϊ, 498544ᾳ. νῦν χαταστροφαΐέ, νέων 
᾿ μ εἰ χρατήσει δέκαια καὶ ΜοΙΚΕΙ. 495. δέκα εἶ νον ΝΝ ; , ν τέχνου 
β βα Βυγβεβ, δίνας κακὰ βλάβα ΝΥ ΘΒ6Ι]6’, δέκας διαὶ βλάβα απ 
( 5 ρι . ἊΜ ἡ 

6, δέκαισιν ἅ βλάβα ὝΕΙΙ, δίκᾳ κακᾷ βλάβα ὝοτΥΔ]} 496 
ματροκτόν ξξρϑ ' κι ὼ ὄνου ΕΠΙοπαΐ. 499. (ἑτοῦζμα Ῥρᾶγβοη, ἄτιμα ϑίδῃη!] 
ἄτιτα Βοίο, ἔτε μὲν Βαί]6 1. Ἢ 

01. - ετά τ᾽ αὖ 50. “ μετά τ᾽ αὖϑις ΑἸά.., -σε τῷ μεταῦϑις Ῥραγβοῃ, -σιν 

μετί ς ΑΌΓΘΒ ) ῦϑις ὃ Ξ μ Σ: γ αὐὖϑις ΑὈγοδοΝ, -σιν τὸ μεταῦϑις Βομαοίζ, -σιν τύμμα ΕἾ ὧΣ ' ἀρλο ὁ ν᾽ τ᾽ αὖ- 
ς Βυῦρθ8, -σιν {παϑεῖν) μεταῦϑιες ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ, -σιν μετακλαῦσαι ΗδΓΥ 
σ ᾿ 7 ξ ἀηΡ. ὅ025ᾳ. βροτοσχόπων μνημόνων Β 

ξει Οδϑαιθο ς᾽ ἕ ᾿ θά. ττγβάας: τ ξει Ο δ: Ὠ118, ὑφ᾽ ἕρῳει ὙΥ̓αΚοἢο]α. ὅ04. τιν’ 61}, τις ἃ τ . - . 5 “ » 

ἰοῦ ΑἸΛιανρ. δ05ὅ. ἀφήσω Ἐδγιηοπα (ἀρὰ Β ἑαξωρῆρ το 
πεύσεταΐί τ᾿ Ἠαγίαη π ἢ ἀμῆδς τηροροα οἶδεν ες ἠετλϑᾷς γίθηβ. προφωνεῖν Οδβδαθοηι8. [Ι͂Ιἢ 50}}0110 ἀεὲ τὰ 
ἰλλήλω ) με ᾿ “ , (ζχαχὰ διηγούμενοι ἀκούσονται ὅτι οὐ ῬαΙοΥ, γενήσεται 
ΘΡἢΔη18. στ Ἵνσ. ᾧ , ἐᾷ ἐν 08... ὅ99. λῆστιν ΑἸλιᾶνρ. ὑπόδησιν ἵἔ, ὑπόδυσιν σα, λῆ- 

ΓΟ ἐεχτ: τε (ἀβδιθοηι8. ἐπέδοσιν ΞοΠο!]αβίαπι ἸΘρ5856 πηλεὲ 

16 5616, ὑποδοχ ἡ) Ἷ ᾽ γΊ6 56 ον, ὑποδοχήν Ρα]ου. ὅ0854ᾳ. λῆξιν ἀπόδοσέν τε μόχϑων 
οὐχέτ᾽ εὐσέβε ν Υ Ψ ΐ ὑκέτ᾽ εὐσέβεια Βα ]6Υ. 509. ἄχε᾽ ἔτ᾽ Βυτροθ5, ἄχεα δ᾽ δοίη κ 
ἄχκεά τ᾽ εὖ βέβαια Μανὶ χ 2" οὐ : ' ε βέβαια Μανγίίη. ἄχεα δ᾽ οὐ βέβαια, τλάμων {ἃ Ηδὺ 
πησ. πάϑεα δ᾽ ; ἰ Ϊ : ᾿ Ν πάϑεα δ᾽ 5ο)ο δία Ιορῖββθ νἀ θίαν Ῥδ]θῖῸ ὅ10. τλάμονα 
ὉΠΟΥ͂ (τ Ι ε εὖ (μάταν οἸΐπι ἀρ!οθαῦ Ηθγπι.). τλάμων δέ τις μάταν ἐρεῖ 

Μαυίίη, τλάμων σφέ τις εἶ ᾿ κε: ι ἱ » σφέ τις παρηγορεῖ ΒΟΒΟΘΠ8Πη. προσηγορεὲ Ὗ αἴκο- 
, παραγορεῖ πη. παρηγυρῶν (λῆξιν ὑπόδυσέν τε μό χ τ ἘΜῸΝ γξιν ὑπόδυσέν τε μόχϑων ἄκεά 

Α εν παρηγορῶν) θη. 6814. δίκα τ᾽ ΤιΔΟΒδπη. πῶ δέκα | πῶ 
ζ60Κ. 517. τεχνοπαϑὴς Βυγρθδ 518. οἰκτρὸ Α πολ θα ΒΕ. τὸν σῆς ὴ ," . οἰκτρὸν ΟΔΒΔα ΟΠ. 

8(ᾳ- ἐπεὲ γῇ πίτνει Βυγρθ8. λ μευραρς ἐδ τ βαγρε8.. 19. νόμος Υακοῆοϊ!ά, πυϑμὴν 
σΘΥ, 0. τὸ ϑεῖον αὖ Μιακοῆ ὴ ὴν οὗ τις ν ὺ Υακοῆθιά, τὸ δεινὸν οὖν Βυίογ, 

ὑ δ᾿ ἦν ΘἴΖροΓ. ὅ90 54. εὖνες φρενῶν ΜοΥΚΕΙ, ἐντὸς φρε- 
" ΤΠ Ροβίθᾶ οὗ (Υγ6] εὖ) τις φ. ΜϑομμϊαΙ. 20 544. τὸ δεινὸν 

τίο : Η ν ᾿ τις φρενῶν δ οὑπὶ ΑὈΓΘΒΟΙΪΟ δειμανεῖ Ηθη., τὰ δεινὰ, νοῦ καὶ 
ενῶν ἐπί δεῖμ᾿ ἃ , ρλνῷ ἔσκοπον, δεῖμ᾽ ἄγει χαϑήμενον Βυγτρθ5Β. τὸ δεινὸν εἶναι 

Ῥρε .. δεί. μένει χαϑήμενον ξυμφέρει ὙΥΙ65616Υ. τόδ᾽ αἰνὸν 
ξ ἔ δεῖ δεῖ Ϊ ; μρες φρενῶν ἐπ. δεῖμα δεὶ ΟΡ γαΪοΚ. τὶς φρενῶν .. αἰνέσει ΤΥ Ϊ68 

. ἐπὶ σχύτον Υ ᾿ἰδιηον 9: Ζ, ὅ22. δειματοῖ ὅ0ἢ Υ βπηδδεν εἶχον: : “ ομποίζ. δεῖμα 

ΤΣ ΕΕΡΡΩΝ Μείζρου. 928. ξύμφορα Βοί!8. 524. δέει 
85, σϑένει φαΐ, (στέγει ὙΥ ΔΚΟΗ6Ι4). δφδ. μῆνιν Βοίμο. 
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ἐν φόβῳ οἸϊπὶ ΦομαοίΖ, ἐν βάϑει ΔΟηΥΠαΒ., ἐν φραδαῖς Ὁ ΜυρΙΙοὶ 

4. μηδενὸ γϑην καρδίᾳ γ᾽ ἀνατρέφων Ἠθραδΐμ, μηθὲν ἐν βάϑει 

5955ᾳ. μηδενὸς φόβον χαρόίᾳ Υ Ὶ 
Η ἐδ » γν ΟὙ ΕΗΒ ᾽ Ξ ἾΣ 

, “σρα ἔρος γ᾽ ἀεὶ καρδίας ἀνατρε 
δεῖμ᾽ ἂν τρέφων Βυγρβο5, μὴ ὁεος Υ ὦ ροίιας ' 

Ι 

. 

΄ 

ν εὐσεβεῖ καρδίας ἄγᾳ τρέων ϑοβοειηδηπ, μήποτ 
ν ᾿- Ὗ] ν" Ἷ 

ν φάε τίς δὲ μηδὲν ἐν δέει καρόίαν 
εν ζ: 

᾿ ; ΌΑΨΦΙ 

Ϊ ε ἣν χαροίας χα- 

ὥς ἀνατρέφων Ἀδυοβιθῃβίθιη, τὸ μηδέν᾽ ἐν φρασὶν χαρόΐας κα 

᾿ ἐμὰ νοὶ]. τί δὲ βάϑει καρδίας δέος τρεφὼν 

νονα τρε͵ ͵ ἷ ,ω, κ"'5 ἂ-" ἀῷ δ: βΥ υϑϑ ΤῸΝ 

ΟαπιΡΌΕ}] μήδε᾽ ἐν φάει χαρθίας Πα ΟΥ 2. 5906. χκαροίας 
ὦ ᾿ . Π Ἂν Ἂ , 5 "Ὁ Ἃ, εἶ ] {πι9} 

“ Ἁ,, διατοέάρων Δ δπη. χαρϑίαν (ἂν Υὲ ῬΟῦΙ 8 
(δηΐου. χαροίας ἀν ανατρεέψῶν [μλ ̓ιπλδῃ Ν ει ἐξ πὰ βεερΑθ Ὡς 

Ν ἀνατρέφων Ηοτ., χαροίας ὧν ἄνατρεων 11 Ζ5Ο0ΠηΘ, ροθέεὺς τς 

Ἐ ἐνῶ: ΝΥ, “2 ἀνατροέφω!: ΓΑ 90 Υ. χαρόθίαν 

τρέφων ἯΙ, Δῆγρηβ, χαρδέας φρὲν ἀνατρεφῶν Π ΚΔΥΞΕΓ, υγερ βλήςς: 
τρξε ἐ [ πες: Ι ἐν , 

Υ ᾿ ΝοΥΚοὶ. χαρδίας φύλαχα τρέμὼν (οὐ δηΐθᾶ μηόεν) 

ἄλιτε τρέφων ΜοΙΚΕΙ, χαροίῶς κι τευ τὰ Ὁ ὩΣ 

“μι: ἡ τι δια ς. 5971. δὴ πόλις Ἡραίῃ, ἐμπολις 

οἷα Ὗ εἷϊ. ἀναστρέφων δδδιθοπαἕ 
ΜΕ 

ἡ νον ἩϑΗ 597 54. ὁμοίαν Ῥαγ665. 5929. ανάρχ- 
φομποίΖ, καὶ πόλις Βοίῃθ. 56 Ἵ τ τ νὴ 580 

ων Κεοοκ. ἄναρχκτον αὖ ϑολιῖσον, ἄναρκτον οἡν Ἠρϑίῃ. ; 

ἔπεα : , α. ἄλλα ἄλλῃ δ᾽ Ἡ δίοραπιϑ. 
Σεσποτουμένων Ἠροἰπ506 1}. 5834. ἄλλα ἄλλῃ δ᾽ Ἡ δίθρρθε ι 

ϑεσποτουμενῶ : “- ἀγηΝ ἢ ΞΕ τκαλλ᾽ ἄτα δ᾽ ἐφςορεύει 

ἄλλοτ᾽ Οαδαυθοπα8. ἄλλᾳ ὃ ἄλλ᾽ Ῥούβοη. τάλλ᾿ αἵ ἘΕΦΡΡΟΣΝΙ 

5)» Χὴχα ἀφοοεύει Θοι οηϊ. ἐφοδεύει ΜΏΞΡΥ. 594. ἴῃ 

Βαυτσοβ, ἀλλ᾽ ἄλλᾷ ἐφορξὺξ ἜΤ ον τς 

Ξ0[0]. ἔσϑ᾽ ὅπη δέος βου ρϑῦ οὖ ΒᾶθΟ αα ν. 520 τοίζαμῦ , γοδς ν 

ΠΩΣ τὴς δ ὩΣ πησ ἔσϑ᾽ ὕπη δέους ζόφελος 
ὥσϑ᾽ ὕπη δέος (ἀγαϑόν ἐστιν) Ηδιΐαηρ, ἐσὶ ὑκὰ 

ω τ δὴ ᾿ . "..»" Ν᾽ ᾽ ΒΡ ὦ ἣ “ “- δε; “αὐ οὐ 

χαὶλ ΞΟΒΟΪο γ. 520 φρυδϑηἝῦ 611, ἔσϑ᾽ ὁπὴ ὁξεους ΜΟΡΑ 

“οὐ τή. 8.8. θέντων βαιη. ἀρ δώσηον β 
: ὝΙ ο πσεϑές μὲν ὁβριστόχος ΝΙοὶ. 5931. χό- 

ὕβριν τοκὰς ΜΙΊοΒΕοΓ, δυσσεβία μὲν ὑβριστύόχος ΔΘ “δ, ταν 
ρος ὡς ΨοΥΤΑΙ]. 538. ἴῃ ΞΟΠΟ]ΪΟ υγίξεαν ὁξ {τὴν ὀρϑότητ 

Ἶ ἢ γε ΣΟ Ἐκ ων ες ," εὐ τη) ζῃ τίαμπσ. 

ΟΡογάϊοκ (πα ἐπι τὴν εὐσέβειαν), ἐξ ἧς ἄν ξί] ἣ εὐτυχία Πᾶἃ Β 

, οὐ Α πὰ λος ἼΠ. οενων 

589. ζαὖν (τᾶς ἰπδουΐ Μουκο]) φρενῶν ὃ πάμφιλος εἴτι φ 

Ἢ , ΔΟΝᾺ 541. ἐς τοπὰν δέ τοι 611 8}}. ὁ ἀρἰοί 
ϑεοῖσιν φίλος Βυγρο8. Ὑτς ὐϑθ τ ᾿ κἀξ 

5" Χ., λέγω ΒΌΓΠΟΥ ὃ᾽ ἔπος λέγω Βυϊρθϑ8, . 

᾿μδομπιδηῃ. εὐξιῤλ νόθα Ἐπὶ Γ Ι] γοβίθα λὰξ ἀνύσης 

(λὰξ πατήσῃς Ἡ ϑίονμδηι8), λᾶς λακίσῃης οἴ, Ῥοδβῖρε οἷς μῶδαί ο 

' ] Ζπε δ " , χαίριον 

ΥΊΘΞ Ιου. 546. ποινὰν γὰρ ἔπεσϑαι ΜυΒΘΤ. ἀὐθρὸ ᾿ 

: τῶν τοχέ τοι τοχέων θα. 6. 
τοραάϊαῦ ΑΌΓΘΒΟΝ. 548. τῶν τοκέων ῬΔΌΥ, μά 

551. δόμων (εὐ ἰῃ Υ. δ89 φρενῶν ὁ πάμφιλος) Πανίαηρ. ᾿ : 

πρὸ τῶνδ᾽ 6 558. πανώλεϑρός γ᾽ γγακοῆοιά. πανώλεϑρον 
ι" ὧ ν" 

, 
ἘΘΦῸΝ 

γένος τῷ Μοΐπεοῖκθ 556. παντότολμον Βυγᾳο8, αὐτότολμον 

Ἵ. Ἢ ἤ Ἵ Ι Ι 

͵ δα ᾿ 

: ὃ - β34τ ΠΘΡη5. φαμε παρβάταν οΟἸ]πΠ|, 
Μοείποκο. παρβάδαν ἔ, παραιβάταν ΤυγηθὉ ᾿ φαμ, ΚρΗὶ ἐπρ εβπορι 

ροβίθα φαμε χαὶ παραιβάταν Ήργπι., φαμι, τὸν πάρα! ἅταν ΕὙἸΙΖΒΟΠΘ, 

ΑὮ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΒ. ΟἽ7 

φυρτ᾽ ἄνευ δίκας ΟΔΡΒ6ΕΙὶ!. ὅ5δ7. τὰ πολλὰ {φαῦλα αΚο- 
Πρ]4, τὸν πολλὰ ϑομαοίζ, δαέντα πολλὰ ἨΙ, ΑἸ γΘη5, ἄνοντα πολλὰ 

ΘΟΠΟΘπΔηη, φύροντα γ6] φοροῦντα πολλὰ ΕΥΙίΖβοῃο, χυκῶντα πολλὰ 
δυομοηβίοίη, {βάρη τὰ πολλὰ Ἠοϊπηβοοίῃ. παντόφυρτον Ὁ, παντό- 
φορτ᾽ Οοπῃϊηρίοῃ, παντόσυρτ᾽ Μείποιο, παντόφυρτ᾽ (ἄγοντ᾽ γεὶ 

ἄνοντ᾽ 5 ν6] παντόϑεν φοροῦντ᾽ Ῥαυν,, παντόφυρτον {ὄντ᾽ » Ὑ Θ]]ΔΌΘΓ, 

παντόφυρτά {τ᾽ ὄντ᾽) Ἰληποοά. ἄνευ δέκας { βέᾳ) ΥΊΘΒ6Ιογ. δὅ858. 
βιαίῳ ΑἸά. Ιῃ 56 0110 ταπενωϑήσεσϑαι Υἱοῖ. δὅ9. λάβῃ νότος 
Αὐγαίιβ, λάχῃ πόνοις γν6] βάλῃ πνόος ΜΥ ἀἰκοἢο]ά ὅθ00. ϑραυο- 
μένας τε οἸΪπὶ δοιαθίζ. ὅθ2. δυσπαλεῖ γε ΒοίΠθ. ὅθ9. δ᾽ 
ὁ Τατη. ἴῃ βομο]ο ζούχν» ἀδέκως νοὶ] ἐνδίκως ΑὌΓΘΒΟΙ. 86854. 
(ϑερμοεργῷ, ἀπαυχοῦντ᾽ Τ,ΔΟΒΙΔΠΠ). 5864. τὸν οὐκέτ᾽ ἩρδΙΙ, 

τὸν ὑφόσ᾽ Βυγῦροθ. ἐδεῖν ΒΙομηΐ. ἐν ἀμηχάνοις ΒοΠο]αβίδπηι 166 1558 

οομῃΐϊθοὶς δον α5. ἀμαχάνοις Τ)1η4 
«Ὁ "» , δ 

αμαχάνως οὐας λὲπ 

5θ454ᾳ. αὐχοῦντ᾽ ἔγοντ᾽ 
αὅνον Δ Ί65616γ. ἀμηγχάνως δῦναι λέπαδνον οΟἸ πὶ 

Ο ΜΏΕ]Ιον, ἀμαχάνοις δύαις- παλαέοντ᾽ γε] παλαιστὴν γ6] ροίϊι5 ἀμα- 

γάνοις ζευχτὸν λεπάδνοις Ἠδιυςμοηβίοίη. δύας λεπάδνοις ὙΥ ΔΚΘἢο]ά. 

λεπαῖον φαΐ, λεπαίαν ΒομαοίΖ, λεπάδνων Βοίμο, λεπαδνόν Ἠατίαησ. 

ἄχρον ΒαΓρθ8. ὅ66. δυσαιτανὴς δὲ Βυγρο5, διανταέῳ (γ6Ε] δίιαν- 

ταίᾳ) δὲ ἨοΥΝΓάθη. 5608. ὦὥλεσ᾽ Ῥραΐδϑοηῃ. ἄκχλαυστ᾽ ἄιστος 

ΤΟΙ] ΔΏΗ. 09. χατεέργαϑε ΒΙομΠΕ]ά. Ιη 50 ο] ]ο διὰ τοῦ 

χήρυχος χαὶ τῆς σάλπιγγος Βοί!ο. 569 5344ᾳ. ἀυδηθπη) γθοθηϑβὶο- 

μῈΠ Ἰθοίΐοπο5 χήρυσσε, κῆρυξ, καὶ στρατὸν κατειργάϑου" πληρουμέ:- 

γον γὰρ κτέξ. οἱ χήρυσσε, κῆρυξ. διάτορος Τυρσηνικὴ κτξ. οοποὶ]ἰᾶ- 

[5 6556 μαίας ΤοΘαοΥ] θη. 670. εἰτ᾽ 
ρανοὴῦ διάκτορος ΑΒΚοΥ,, ἥ τ᾽ 

᾿ 

οὐάτων Ἰδοο». ἥ τ᾽ οὐ- 
οὖν ἅπαντι διάτορος Τοῦρ, ἥ τ᾽ ὄρϑιον 

δὲ διάτορος ΑΥὐπα]άπ5, ἥ τ᾽ οὐλαμοὺῦ διάκτορος Τυρσηνικὴ ΥΔΙΟΚΘΗ., 

ὕ τ᾿ οὐάτων διάτορος ἡ ΜΥαΚοΙοΙά, ὕ τ᾽ ὀρϑέα δὲ διάτορος ΟἸΪπὶ 

Ηριη.. εἶτεν διάκτωρ πνευμάτων Ἰυρσηνικὸς οἸΐη Βοί!ο, ὅ τ᾽ οὐὖ- 
ῥρανοῦ διάτορος ὗ Βαῖ ον, εἴτ᾽ οὖν ( τ᾽ οὖν Βοί!ιο, εἰ δ᾽ οὖν Υιιο- 

5616) διάχτωρ διάτορος οἸΐπὶ Ηριη., ὕ τ᾽ οὐρανοῦ νῦν διάτορος 
ΒΟΒΟΙ ἢ], εἰς τ᾿ οὐρανὸν διάτορος ΕΥΪΊΖΒΟΠ6, εἴτ᾽ οὖν διάτορος ὁρ- 
δία Μανίίη, εἴτ᾽ οὖν (μέγ᾽ αἴϑρας γε] ὑπαΐίϑρων γ6]) ἀυτῇ διάτορος, 

Ροβίρα ἤ τ᾽ 7 τ᾿ αὖτε ϑορύβου διάτορος Ἀδυοποπδίοίη, ὁμοῦ τε γαλκῇ 
διάτορος Ἠατίπηρ, εἴτ᾽ οὖν {δ αὔρας διάτορος ΜΥυπᾶοι, εἴτ᾽ οὖν 
(λιγεῖα) διάτορος Ἑπηροτ, εἴτ᾽ οὖν διάτορος ἠπύτης Μϑομπιάϊξ, εἴτ᾽ 

» Υ ᾽ 

(ἔν τ᾿ ὙΥ611) οὐρανέζον διάτορος ΜΕΥΚΕΙ, εἴτ᾽ οὖν δι᾽ ὦὥτων διάτορος 
Ἠρὶπιβοθίῃ, κᾷτ᾽ οὐρανοῦ δὲ διάτορος ὙοΙσγαῇ, εἶτ᾽ οὐρανοῦ δὲ νοὶ 

᾿ ΄ῷ ΒΞ Ὁ ) 
"ἡἰὶν 

πεοῶντα πολλὰ 

φάμ ὑπέρβια ΗΙ, ΑἢΓΘΠ5. δδθ54ᾳ. φαμεὲ ρα τάν : ρῶν: ἀαδειν 
" ΜΗ κ » »Ξ ἃ αιμλι "4 το" 

γοϊάπου. τὸν ἀντέτολμον ὃὲ χαΐ παραιβάταν τᾶ πὸ φαμ 
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εἶτ᾽ οὐρανόνδε 'ΤΟΙΓΗΙΘΓ. διάτορος αἰϑέρος ἘπηροΥΙαΒ, διάτορος 

ἀέρος Ἡ1, ἈΠ ΓΘΏ5. 571. βορείου ὙΥ 1 ΘΙ υ. 5672. φαῖνε 

τῷ Αβκοῦ, φωνεέτω ὙΥακοῆοϊα. 578. καϑημένου ἩἨδἰπΙΒοΕ.Ἐ, 

ἱδρυμένου ΕἸ]. 578---76. ἀεϊοεὶ ΗΝ οΙ . 574. ἀνώγει 

Ηδρδίι, προσήκει ἩοΥΝΘΓάθηῃ. γούϑιι ροϑὺ ὅ75 οοἸ]οοαὶ Υ̓ αΚ6- 

ΠοΙά. Ῥοςὶ 574 Ιαουπᾶπι (καὶ τὸν διώκοντ᾽ ἠδὲ τὸν φεύγονθϑ᾽ 

ὁμῶς) 5ἰαἰαϊ οὐ δ10 πυπὸ ἐκ τῶνδ᾽ 5οΥἱοϊῦ ΗΘΥΤΙΔΠΗ. δ14 

-- 70. μύϑους ἐμοῦ !} καὶ τῶνδ᾽, ὕπως κχτέ., γοῖϑιι ὅ715 Ροβί 671 

ἰγαηβροβίῖο, ΒυγΒΒ68. 575. πόλιν γε Ῥθᾶγβοῃ, βουλήν τε γ6] πά- 

λὴν τε  Ἰ656|6Γ. (αἰεὶ δὴ χρόνον ἨαγυΠθ). αἰανῇ χορὸν ΜΘΓΙΚΘΙ. 

Ῥορὶ δ75 Ιαουηᾶπὶ (ὡς ἂν φυλάσσητ᾽ ἐνδίκως φρουρουμένην Ι καὶ 

τῶνδ᾽ ὕπως ἂν κτέ.) 5ἰαἰαϊ! ΥΥ 6}}. 5670. τῷδ᾽ ἩΟΒΒ, τὠώδ᾽ 

Βοί!6. 577 54. ργδθοοηὶ ὑυ]θαϊῖ γακοῆοϊά, Μίπογναθ οομίϊηυδί 

ὙΥΊ ΒΘ Ιου. 579. ξυμμαρτυρήσων ΝΑΌΘΥ. οὔτε γὰρ δόλῳ Βοίμθ. 

γάρ ϑ᾽ ὁμῶς Ηραμ, γὰρ νόμων ΜΙακΚοΙοΙά, γὰρ νόμοις Βυί]ον, γὰρ 

ϑρόνων οἸΐπι Ηθτπι., γὰρ μολὼν, γοβίοα γὰρ δόμων οὐ 580 ἁνὴρ κα- 

ταδραμὼν ὙΊΘΒ6 6, γὰρ πάρος γ61] πάροιϑ᾽ Ἠδγίαηρ. 5795α. 

ἧστο γὰρ πρὸ τοῦ ἱκέτης ὕδ᾽ ἁνὴρ δωμάτων ἐφέστιος ὙΥυμπάον. 

580. ἵἴχτης ΗΟ. καὶ μυχῶν ΗΙ, ΑἸ γθηβ, χαταφυγὼν Ο ΜΙ Ιου. 

5682. αὑτός ἘΠ]ΙΗΒΙΘΥ. 584. ὕτοις τ᾽ ἐπέστης Βυγρθ5. τήν τέ 

Οἷα ΟΕ Ιου, τὴν δὲ ΕΑΤΆΑΒΓΘΗΒ. τήνδ᾽ ὃ κυρώσων ῬΑΪΙΘΥ. χυ- 

ρῶσαι Αυγαΐα5, 585. ἴῃ 50 0]. ὁρᾶται δικαστήριον ΟΡοτΙΟΚ, 

τπδ} πὶ ὁρᾶται τὸ δικαστήριον. 588 -- 611. 165 ῬΓΪΠΊΟΒ ΥΘΓΒᾺΒ 

ΘΟΙΎΡΙ86Ο. ΓΟ αυδ ὁμοτίοα βἰπρση δ ὁμογθαί5. ὑγῖθαῖῖ 6 Π6}}}. {Γ68 

ΕἘυτία5 ἀοίποθρβ ἰοαὰὶ Ραυϊαΐ ΒΑ ΌΘΙΘΘΙ. 588. πόλλ᾽ εὖ μὲν 

ἴσμεν ΒυΓθ65. πλείους μὲν ((τ65 ΕἸγ145 Βἰας 65) Ηδυίαηρ. 589. 

ἔπος ὀρϑὸν τιϑείς τθ0., υπὰθ ἔπος εἰς ὀρθὸν δέκης ϑοιννογαί. 590. 

οὗ κατέχτανες; Βυτρο5. κατέχταγνες ἘΠ ΠΊ5]ΘΥ. 5992. ἴῃ 50} 0110 

ἐχπέπτωχας ΒΟΡ., (οὖ ἐκπέπτωκας ΑΡΓΘΒΟΝ. 598. χειμένῳ 

"πὶ Μακοῆοϊά. κειμένῳ ᾽πὶ τῷδε ΒύΓΡΘΒ. 595. ξιφουλκὸν ἦξα 

χεῖρα πρὸς δέρην Βυτρο8. πρὸς δέρην νέμων Υ αΚοῆο]α, πρὸς δέρην 

βαλών ΠΟΥ, πρὸς δέρῃ βαλών Ηρ θη. 596. πεισϑεὶς 

ἔχτανες βουλεύμασιν ΒΌΓΡΘΒ. 599. ναί. δεῦρό γ᾽ κτὲ. Ηργη. 

δεῦρ᾽ ὅδ᾽ ἦγε" τὴν οἸϊπι Βοίμο. δεῦρό γ᾽ ἄχρι Αυτγαΐα8. τέχνην 

Βυτγρθ8. 

601. χκἀμοίγ᾽ (κἀμοὶ δ᾽ ἨδυιαΠρ) ἀρωγοὺς ἐκ θΙΤ. ἀρωγοὺς 

Βοίμθ. ἀρωγάς γ᾽ Βυγβθ8. 602. πέποιϑε Τυγῃ. νεχροῖς γε 

γῦν πέποιϑ᾽ ὃ Βυγθθ85. 605. πατέρ᾽ ἐμέ τε Οδῃΐεθγ. κἀμὲ κτά- 

᾿ 
φ' 
ᾧ 

Αἢ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΘΕΝ. 919 

νεν ϑίορμδηιβ, κἄμ᾽ ἔχτανεν ΑΥ̓ΠΑΪΔα8. ἄνδρα χτανοῦσαν πατέρ᾽ 

ἐμὸν κατέκτανον ΟἸΪπὶ Βοί]8. 606. πῶς γάρ; γεὶ ποῦ γάρ; Βαυγ- 

σο58. τέ γὰρ σὺ μὲν ξῆς, ἡ δ᾽ ἐρεύϑεται φόνῳ, Ἠατίθῃβ. Ιη 5608ο- 

Ἰῖο ἠδέκησέ με, ὡς καὶ ᾿Δγαμέμνονα, ὅπου οὐκ ἀπέϑανες (οὐκ ἀπέ- 

ϑανες οὑπὶ ῬαιΝ 0) δε᾿ αὐτήν; ΑὈτοΒοΙι, ἠδέκησε σέ, ὅπου ζῆς ὙΥοΙ, 

ἠδίκησέ με κτανοῦσα Ἀγαμέμνονα, ὅτ᾽ οὐκ ἀπέϑανες δι᾿ αὐτήν Ἐπ- 

σοι, πῶς δὲ Ἀγαμέμνων; ῬΆΙΘΥ. 607. ἰπ 50}0]. πῶς ζῶσαν οὐκ 

ἐδίωχες: ὥστε χτέ. ϑίορμδηυβ, πῶς ἄν. ὅτι ζῶσαν οὐκ ἐδίωκες. 

ὥστε ὧδε ἀνοϑανοῦσα διὰ τὴν σὴν αἰτίαν ἀπέϑανεν ΑὌΓΘΒΟΙ, τέ οὐχ 

εἰ τεϑνηκυέίας αὐτῆς αἰτέα εἶ σύ, ξῶσαν ἐδίωκες; ὥστε κτξ. ΕΏΡΘΥ, 

οὐκ εἰ τέϑνηκε, σὺ .. εἶ" οὐ γὰρ ξῶσαν ἐδίωκες Ὗ εἰ], πῶς οὐ ζῶ- 

σαν ἐδίωχες; γοῖῦα ὥστε οὐδὲ ἀποϑανοῦσα τὴν . . ἀπέφυγεν δὰ 

608 τοίογθηβ, ῬΆ]Ὸυ, τέ γὰρ οὐ ζῶσαν ἐδίωχες Κιγομ οί. 608. 

φῶς τις Βυγθ688. 609. δὲ μιαρᾶς τῆσδε πῶς ἐν Ἠουνογάθῃ. 

610. πῶς γ᾽ εἴ σ᾽ ΒΟΡ., απᾶθ πῶς: εἴ σ᾽ ΒΙοπιί., πῶς ἥ σ᾽ ϑίδῃ! θυ, 

πῶς γάρ; σ᾽ Ἠθαΐμ, οὐ γάρ σ᾽ ϑομαρίζ, τίς γάρ σ᾽ Ἰδοοῦ5. πῶς, ἥ 

γ᾽ ἔϑρεφέ σ᾽ Ῥοῦτοθ. πῶς γάρ; σ᾽ ἔϑρεφεν ἣ "ντός γα οΙα. 

619. ἴῃ 50 Ποῖ. τὸν (πιαϊῖπι τῷ τὸν) ἔσαντα λέγειν Βοί!8. 614 

-. 610 βρυτίοβ μαθοῦ ῬΙΊΘΗ. 615. δώκαιον Αὐυγαῖΐαβ. 615 54. 

μή, τῇ σῇ φρενὶ δοχεῖν, τὸ δή μοι κρῖνον ἍΝ ΕΪΙ. 610. γχυτὸν 

τόδ᾽ αἷμα απᾶον. δοχῶ ἨθΡΝΘΓάθῃ. δοκεῖ τόδ᾽ αἷμα κοινόν, ὡς 

τούτοις, φράσον ΝΜ οΥΚο]. τὸ χρῖμα κρῖνον οἰ ὟὟ. θ6175ᾳ. λέ- 

ἔκι... δικαιῶ οἰ]. τόν τ᾽ ᾿᾿ϑηναίας μέγαν ἑσμὸν Βυγθ68. 618. 

δίκαια ἘτϊΐΖβοϊιθ. δώκαιος μάρτυς ὧν οὐ ΜεΥκοὶ. δ᾽ οπι δὶ ΤύΓΗ. 

619. εἰπὼν Ο ΜαΒΙΙΟΥ. 891. χέλευσε γεὶ κελεύει ϑίδη!οΥ. κε- 

λεύσοι ΜΙαΚοβοΙά, κελεύσῃ ϑομυοίχ. ᾿θλύμπιος πάρος Βυτροβ. 622. 

δικαίως οἷ]. (τοῦδ᾽ οἸίπη ΗΘΓΠΙ.). σϑένεις Ῥρᾶῖβϑοη. 6θ9. βουλῇ 

τε φάσκω δεῖν σ᾽ Ἠαγίαηρ, βουλῇ τε φημὶ δεῖν γο] βουλῇ λέγω ϑ᾽ 

ὑμᾶς Βαυομοπβίοίπ. δ᾽ οὖν Ηρα, τ᾿ ὄμμ᾽ Βυίίογ. 694. ὅρκος 

γὰρ οὔτις Ῥορᾶον]οῖπ, ἕρκος γὰρ οὔτι ΜἩΥΊΘΒΘΙΘΓ. 6925. λέγεις, 

σοὶ Βυγρ68. 627. πράσσοντα Ἡ ϑΟΒΨ ΔΓΖ. μητρὶ ΑυγαῖαΒ. ῬοΒί 

6927 Ἰαουπδπὶ ἱπάϊοαϊ ὙΥ 61}. 6928. οὐ γάρ τι τλητὸν Ἡ ΒΟΒΜΆΓΖ. 

κτανεῖν Αὐγαΐαβ. 631. ὥς γ᾽ Ῥαυν, ὡς ΒυγρΕ8. θ82. ἐφει- 

μένοι Μυϑρτ. 638. πέρας ῬδαΥ͂. θ84544. τἀπὶ στρατείας 

χερί νιν ἠμποληκότ᾽ εὖ ἐγέλασ᾽ ἄμεινον, ἢ φράσαι, δεδεγμένῃ" δροίτη 

παρῆν" τὰ λούτρ᾽ ἔκειτ᾽ " ἀγρεύματι φάρος δ᾽ Ἀρὰ ᾿σκήνωσεν" ἐν 

δ᾽ ἀτέρμονι κόπτει πέδης δὲς ἄνδρα δαιδάλου πέπλῳ ΒΌΓΡΕΒ. 695. 

τὰ πλαστὰ μείλιχ᾽ ἐν ὄφρυσι γγαΚοβοΙά, τὸν πλεῖστ᾽ ἀμύμον᾽ εὐ- 
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φρόνως ΤμΐογΒοι. ἀποένοις ΕὙΪΈΖΒΟΠΘ, ἄμωμον νοὶ] ροϊϊα5 ἀμύμον᾽ 

ΤίμΠον, ἅμ᾽ αἴνοις ῬΑΙΘΥ, ἀμέμπτως νεὶ ἀμώμως 1, ΚΑ Β6Υ, ἴογί. 

ἀριστεῖ᾽. --- ἢ φράσαι, δεδεγμένη Βοίμθ. δεδεγμένη (λόγοισι κ “δ ΟἸΪπὶ 

Βομαοίζ. θ3554. δεδεγμένη (λόγοισιν ἠδὲ πορφυροστρώτοις χλι- 

δαῖς) δροίτῃ παρέσχε λουτρὰ ΒΔ θη βίθίη. 696. δρύτῃ ΥἹοῖο- 

τἶυβ, δροέτης Τληποοῦ, αα] Ροϑί λουτρὰ Ἰαοαπᾶπι 5ἰδίαϊ (συνϑέτοις 

λόγοις ϑέλγει φὶ ἕνας κλέπτουσα), δροΐίτην ΒΎΔΩΗΖ. δροέτης ἐρῶντι 

ΗΙ, Αἤγθηβ. περῶντα ΟΔΒΔΙΡΟΠαΒ, πόρεν ϑ᾽ οἱ ϑομαρίζ, περαΐνε: 

(ΟἹ πὶ παρεῖχε) Η 7οΞ5. λουτρὰ τἀπὶ τέρματι ΕΥ̓ ΐΖϑοθ, λουτρὰ κἀπ- 

αρτύματα ΜΕΓΙΚΘΙ. θ8θ054. μύϑοις, δίδωσι λουτρά, κἀπὶ τεύ- 

χεσιν, φᾶρος περισκηνοῦσ᾽, ἐν ὧδ᾽ ἀπεέρονε Ἠαγίαησ. περῶντι. 

φᾶρος οἸϊπη οἰοίοραὺ ΒοΙΠ6. 6097. περισχήνησεν Ῥᾶθν,, παρε- 

σχεύωσεν οἰϊπι ΗΙ, ΑΙτοη5. τύμματε Βοίμ6. [π 80}|01}10 τῆς παρὰ 

καὶ οὐ (γ6] μὴ) τὴν συξυγίαν ΑΡΓΘΒΟΝ. 640. τῶν στρατηλατου- 

μένων Βυγρθ68. 641. τὴν δ᾽ αὖ ὙΥ6Ι, ἄτην Αὐταΐαβ, ταύτῃ ΜοΥ- 

Κο]. ταύτην τελευτὴν Βυίον, ἄτην δὲ ταύτην ΒΌΓΒΘΒ, ταύτην δὲ τοίαν 

Ἡείηβοϑίῃ, ταύτην τοιαύτην δ᾽ Ῥαιν. εἶπεν, 641 54. ΟΠΟΙῸ {Π]θΆΘΏ8, 

οἰ Βοῖμθ. δειχϑῇ ΒοΡ. θ46 Δηἰο 626 τϑροηϊΐ Υ οἷ]. τοῦτ᾽ ΑἸΑ. 

θ47. χνώδαλ᾽, ὦ ΤΗΠΡοΥσ. θ48. δήσειεν γε] δύσειεν ΑΝ ΔΙκοἢ]ά. 

πέδαις μὲν οὖν δήσει᾽ ἄν ϑομαοί). τῶνδ᾽ ἄκος Βυγρθδ. θ49. 

κάρτα φαύλη Βυγρο5. Ὑογβαπὶ ἀο]οὺ ΥΠΠ ΑΘΓ. 6060. αἵματα 

σπάσῃ ΜοΙποΚΘ. θ54. τίϑησιν οὐδέν, ἀσμένῳ μένει Ἤθγπι. [ηΐθγ 

τίϑησιν οἱ οὐδέν οἸΐπι Ἰδοππᾶπι βίαια αὶ Π]ηά. χοὐδ 

νυν μένει ΒαυῦροΒ. χοὐδὲν ἐν ταὐτῷ (γ6] σταϑμῷ) μένει, Ῥοδίθᾶ οὐ- 

δὲν ἀσϑμαίνων βάρει Βαπομθηβίοίη. ἀσϑμαίνων, μένειν ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ, 

ἀσϑμαένων στένει ἨΙ, ΑἸγοη5. ἐν σϑένει μένειν Ἠαγίπηρ. αἰσύμνῳ 

(γ61 αἰσυμνῶν) μένει τορπάϊαῦ ΜΟΥΚΘΙ. 665. (πῶς δ᾽ ἂρ ΟδΔ580}..), 

πῶς γοῦν ϑομαοίζ. τόνδ᾽ ὑπὲρ δέκης ἄρ᾽ ἣν Βυγθ68. 6601. κε- 

χλημένη ἵ αὶ ἢ. θ62. τοκάς ϑ'ραῃημοίπι. φυτοσπόρου Νδιοκ. 

668. ξένον ῬΘΔΆΓΒΟΙΙ. θ6854ᾳ. αὖ 5ρατίοβ ποίαὶ Ὠ1πηᾶ. 664. 

ἦσι Ῥράγβομ, εἴ τε οἱϊπὶ Βοί!ιθ, οἷον ΕΑ 1 ΑΠΓΘΏΒ. εἴ τι μὴ βλάφῃ 

ἊΨ Ἃ ξ ’ 

εν ὡς σὺῦε- 

γ6} βλάφα: ὝὟ 16]. (κλέψῃ Ῥαιυν). 6685. ἰοτί. δείξω μέγαι 066. 

πατὴρ γὰρ Μεοΐποκο. γείναιτ᾽ ΑΝ ΊΘΒΘΙΘΓ. μητρός: γελᾷς; ΒυγρΒ8. 

Ιῃ 50 ΠῸ] 1. γεννήσειεν {ἄν τις ῬΑΙΘΥ. θ67. πάρεστι ἰ]αλλάς, 

ὑφέστου Διὸς γ6] ροίϊι8 πάρεστιν ἥδ᾽, ᾿θλυμπέου Διὸς Μανίίη, πά- 

ρεστι Παλλάς, Θὐλύμπῳ Διὸς Ἠδνίαηῃρ. Απίο 668 ῥβλαστοῦσ᾽ 

ἀμήτωρ πατρὸς ἐκ χρατός ποτε ΞΌΡΡ]οῖ ΜΙΠΟΚΥΠΙΖ, πατρὸς λοχευ- 
»"»» 

ϑεῖσ᾽ ἐξ ἄκρου χρατός ποτε ῬΆΙΘΥ. 668. οὔ γ᾽ Ῥοάῦβομ, οὐκ 

ΑὉ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΒ. 98] 

Φρομαοίζ, οὗ δ᾽ Ηροὶπιβοοῖ. οὐδὲν ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ. ὅδ᾽, ἐν σκχότοις οὐ 

Βυγθθ68. 670 -- 70. ἐγὼ δέ, Παλλάς, σῶν δόμων ἐφέστιον ἱκέτην 

γ᾽ ἔπεμφα, πιστὸν ἐς τὸ πᾶν ὅπως καὶ τόνδ᾽ ἐπικτήσαιο σύμμαχον, 

ϑεά, καὶ τοὺς ἔπειτα" κεὶ δι᾽ αἰῶνος μένοι στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε 

τοὺς ἐπισπόρους, ἔγωγε, τἀληϑὲς ϑεὸς δ᾽ ἐπίσταμαι, τὸ σὸν πόλισμα 

, μέγαν Βυῦρο5. Ηοβ ὙΘΥΒ5. ΒΡΌΣΙΟ5. μαρθοί, Ἰη θυ ΡΟΙίοβ Ροϑί- 

ααδηι σοηαΐηΐ ἱπίθγοἱ ἀΙββθηΐ (αυΐΠ 416) γΘβα5, 61]. 675. καὶ 

τόδ᾽ Βοί!ο. χαὶ τὰ δε αἰῶνος τοῦ. καὶ δε᾽ αἰῶνος μένοι (ρταθοαηΐθ 

Βυγροβίο) Ἠδυίαηρ. 676. τῷδε τοὺς ἀποσπόρους Μυβρτ., τοῦδε 

τοὺς ἐπισπόρους Βυγθ68. 677. χελεύσω ἘΟΡοΟΥΐ611ὰ5. [Ιῃ 5080- 

Ἰο δοκεμάξετε ΒοίΠθ. 677.-- 88 1 οΥΡΟΙαἴου 5 Δ ΠῚ ΘΧΡΘΙΡΟΒ 

6556 Ρυϊαΐ ΗΝ ΟἹ. 678. δικαίας ΒΙοιηΠο]ά. 6795ᾳ. δηΐθ 

617 τλαμβροηϊ Βοίμθ, 67954. οἵ 68254. Ἰοσπη) πη (θ68254. 681" 

679 54.) ἰαθοῖ ὙΥ 61]. 681. προστιϑεῖσ᾽ ῬοδγΒΟΠ. τιϑεὶς, ἀηὶ 6Χ 

᾿πα]οῖθι5 γούϑαπι ὑἸ θΘη5, Βοίμθ. Ῥοβί 681 αεαἰΐογυη ΜΊΠοΥνἂΘ 

γουϑοααπὶ ΘΧχοὶ ἀἴ5886. ραΐαΐ ΚΙΡΟΒΙΟΗ. 6082. ὡς ἴᾳ ἢ. ἐχ δὲ 

καρδέας ῬΘΔΥΒΟΗ. θ88 54. ἴῃ πιδυρίηθ ΠΟΙΕΠῚ ὙΘΥΒ) ἴῃ Μ δά- 

βου ρϑὶῦ τὰ αυδοᾶδπι (προς . . - . χώρας 9) 488 πο ΘΧρθαϊν ΥἹ- 

[61]]. 684. ἀστικὸς ἤρη.. ᾿ἀχτικὸς ῬαΙοΥ. 685. χρίναν- 

τες ἴᾳ ἢ, χρίναντας Μρυγδβίιβ, χκρώοντας ϑίδηϊ!ογ. 6860 -- 702 

βϑο υα Ὁ1ηά. 686. “ἰγείω Τυχγῃ. 68654ᾳ. (ἔσται δὲ. .! 

ἀεὶ φέριστον (μέγιστον Βδαομθηδβίθὶ ἢ) τοῦτο βουλευτήριον) ῬΓῸ 

70} ---9. οὐπὶ ΗρΥπΠΊΔηΠη0 ὑγϑηβροβὶ ΒΒ ροϑῦ 106 οοἸ]οοδί Ηδυιίαηρ. 

687. ἀεὶ Ῥοΐβοῃ. αἰεὶ δικαστῶν Οδηΐοι, αἰὲν ἀδέκαστον (γ6] αἐεέ 

᾿δέκαστον ΑὈΓΘΒΟΠΒ, 

αἰεὶ ᾽φ᾽ ἑκάστων γ6] αἰεί γ᾽ ἑκάστων ΜΥαΚοῆεΙα, ἀδέχαστον εἴ τι 

Βυγροβ, Δρειδικαστῶν ΕὙϊΐχβο!θ. χωλυτήριον ΜΆΒΡΥ. Ροβί 687 

ἰδοαηδπὶ βίδία ΘΟΔΙ ΊΡΘΥ. 68754ᾳ. ἄγειν ἕκαστον. . βουλευτήριον 

πάγονδ᾽ Ἄρειον ΜΙοΥ]τ6]. 6688. πάγον δ᾽ ὄρειον ἤρτηι., πάγον γεραῖρον 

ΟἸΜΆΏΕΙ]οΥ, πάγον δ᾽ Ἀρειῶν ἘΥ᾿ίΖβο!6, πάγον δ᾽ ὁρᾶτε 1, Βομμηϊαί, πά- 

γον δ᾽ ἔνειμα γο] ἑδοῦνται ὙἿ εἰ], πάγον δ᾽ ἀρείων Μοίπεϊκε, πάγον κα- 

ϑίζον (βουλευτήριον πάγον καϑέζον) Ἠοἰπιβοοί!, πάγον δ᾽ ἀϑρεῖτε Τοαΐ, 

ἴογτί. πάγον νομέζον. --- τήνδ᾽ Ἀμαζόνων Μαγίίη. θ8854. πάγου ᾽ξ 

Ἡρείου τοῦδ᾽, .. ἕδρας σκηναῖς, ὅτ᾽ κτὲ. ΚΙΓΟΒΠΟΗ͂. 689. κατὰ 

φϑόρον Μρηρθ. 691. τῇδ᾽ οἱἶπι Ῥα]ογ. ἀντεπύργωσαν πόλει ΘΙ]. 

692. Ἄρει τ᾽ ἩδἰμΒοΘίἢ. 694. ἀστοὺς Αὐγαίι8. 695. κατ᾽ 

ἦμαρ ΤΠοπιᾶ5 Κιαα, ποτ᾽ ἦμαρ ΜοΙΚΟΙ, μετ᾽ ἦμαρ οἰΐπι . 696. 

πικραινόντων ὙΆΙΟΚΘη., ᾿πιραινόντων Οδδαιθοπαβ, μεαινόντων οἸϊπι 

ν᾽ ἀδέ ; Ὧν ἀδεχάνν γ᾽ ἀδέκαστον) νοὶ αἰὲν ἀδεχάστων Ῥαυῦ, α 
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φομαοίΣ. ᾿πικοινούντων ΒοΙΠΘ. τέ χαινούντων νόμοις Ν ΙΘΒΘΙΟΓ. 

696--- 702. γνοβὶ Τ0Ὸ {ταπβροηὶὶ Τοαί. 697. κακαῖς δ᾽ ϑομαοῖξ. 

ἐπεὶ ῥοαῖσι ΝΥ ἸΒΒΘΙ6Γ. βορβόρῳ δ᾽ (νόμους κακαῖς ἐπιρροαῖσι" βορ- 

βόρῳ δ᾽) ῬΘΆΓΒΟΙ. βορβόρῳ γ᾽ ὙΥΔΚοβοΙά. 698. τίς ποτ π᾿ 

ρήσει ΒΌΓΕΒΒ. 699. τὸ μὴ δ᾽ . - μηθὸε Ηρττη., τὸ μὴν . . μῆτε 

ὙΊΘβοΙοσ. ἄναρχτον ΒΘΒΙΘΥ. δεσποτούμενον δ᾽ ῬϑίΔΗΪΘΥ. : 

700. περιστέλλουσα Ηραίι. ἀστοὺς περιστέλλουσα ΗΥΟΒ5. σϑε- 

νειν Ἐν ίΖοοιο, σχεϑεῖν ὙἸΘΒΘΙΘΓ. [πὰ 560} 10 ὑπὸ φόβον γε μὴν εἷ- 

νας ἈΌΓΘΒΟΝ. 703. ἐνδέκων ΝίυϑρΓ.. ἐν δίκαις ῬΔΌΥ, ἂν Δίκης 

Βαγροβ, ἔνδικον ἘΥΈΖΒΟΙΘ, ἐν φρεσὶν ΔΥ̓ ΒΕΓ. 706. οὔτε Σαύ- 

δῶν δ᾽ ΑΌΥ δῶν τ᾽ Ῥαυν. Ὅοη- 
ιν ΤΘΟ 707. χερδῶν δ᾽ Αὐγτοϑοῖι, χερθὼν τ ᾿ 

εὐϑαδι ἐλ δ ον “ΡΝ ἱ οἱ δυίθ ἸΟῚ (κάρτ᾽ οὖν 
ἰοοΐαταβ χερδῶν ἴῃ χάρτ οὖν πιυϊαπίϊαπι Υ6ὶ δηΐθ ρτ 

ὔ ᾿ . » ἣ “ ϑ' 

ϑέλουσα τήνδε σώζεσϑα: πόλιν) γ6] ἴῃ συ. 109 (ἐγρηγορὸς ζκαχκουρ 

γιῶν ἐκέσχοπον, ὃ νῦν ἐγὼν φρούρημαὶ) αἰϊαυϊᾷ οχοίἀϊ8ββθ Ρυϊαπἤαπὶ 

οοπιπιοιηοσαῦ ϑΟΠΟΘΙΊΔΠΗ. 707-- 9 γοβὶ 685 ᾿πβουϊ Πθιτη., Ροβί 

686 οἰϊπι ΟΟἸ]οοδθαΐ Υοῖϊ, αὰαἱ ρῥτγδθίθγθἃ ἀοϊοῖο νυ. 687, ἷῃ ᾳυο 

αἰεὶ δ᾽ ἑκάστων εχ ἀδέχαστον οτῖαπι ρΡυϊαθαῦ, ἴῃ Υ. θ86 ἐστω οἱ 

ἴῃ υ. 109 χαϑεστάτω βου θοαὶ, γΡοβὺ 695 1105 ὙΘΥΒῈΒ {γαηϑροηϊῖ 

Τοάϊ. 708. εὑδόντων ὕπερ ΝΥ ΙΘΒΘΙΘΓ. 709. καϑέσταται ΒΙοπι- 

ΠοΙά. 713. αἰδουμένοις τὸν ὅρχον εἴρηται Ὁ. 714. γεραίαν 

τήνδ᾽ πιᾶγρο ΑΒΚΘΥ͂Ι. 716. μηδαμῶς σ᾽ ΒύΓρθ5. 716. κἀγὼ 

δὲ ἘΥΖΒΟΠΘ. 717. ἀκυρώτους ΒΌΓΡΕΒ. 718-- 86 ἀοϊοί 

ΟΜ ΔΓΌΔΟΝ. 718. λαχὼν νέμεις Βδιοβθηβίθίῃ. 719. μάντις 

ὧν νέμεις Βυγρθ85. ἐχὼν Αὐταΐαβ, μέλων Ῥαυν,, μολὼν Ηρδίῃ. 

99. γελᾷς Βυγρο5, ληρεῖς Ἐδυομοηβίθίη. Ῥοβὶ 722 Ἰδουηδπὶ 

οἰαἴαϊς ἐταπβροϑὶθβ νυ. 122 --26 61} 793. ὁμιλήσω πάνυ Ἠοτ- 

ΜΘ γάθῃ. 796. τοιαῦτα δράσας ΜΝ ἸΘΒΘΙΘΓ. 791. Μοίρας γε 

πείσας ΜΙαΚοΙοΙά, Μοίρας τ᾽ ἔπεισας οἸῖπὶ Ηρττη. 7929. ἄλλως 

τε χὥστις δεόμενος πάντων τύχῃ βυγρο8. τύχῃ ΥΥυΠάοΥ. 180. 

σύ τοι πᾶλιν γ᾽ οὐ δαίμονας καταφϑίσεις Βυγθθ5. οὕτω παλαιὰς 

Ηατίαπρ. πάλαι τὰς δαίμονας γγακΚοῆοϊά, παλαιοὺς δὴ νόμους Βομαοί, 

παλαιοὺς δαίμονας Βοίμθ, παλαιὰν διανομὴν πᾶ. 751. ὕπνῳ 

ΘΙΔΗΙΟΥ, οἷος ΑΌΓΘΒΟΙ, δόλῳ ΜΥαΚοβοΙϊά, οἴκοι Βοίιθ, ϑοινῶν ΝὟ εἰ- 

Ἰδοῦ, σίνων ὙΘΙΟΚΕΓ, ὥνῳ ΜοΥΚΘΙ. ἐν ᾧπερ ἠπάτησας ΒΆΓΡΕΒ. 

παρηπάφησας 4168. οἴω, παραπατήσαις ἂν ἀρχαίους ϑεούς ΡΔΑΥ͂,. 

ἀρχαίας νέος (οἱ απίοἃ πάλαι τὰς δαίμονας) ἘΔΘΙΙΒΘ ἀρχαίας φρεέε- 

νας ΗΙ, ΑἸ ΓΘΠ5. 732. οὕτω τάχ᾽ Ἠατνίυμῃρ. 738. σὸν ἰὸν 

ατοϊα5. ἰὸν, οἷδ᾽, ἐν Βυγρθ5. 785. τῇδ᾽ ΒυΓρθοδ. ϑέλω οἸ πὶ 

ΑὉὮ ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕ. 
ο83 

ΘομυοίΣ. 786. ὥς γ᾽ Αὔγοβοι. ἀμφέβολος (ἔτ᾽) Ἠδγίαπρ. ΥοΓ- 

πὶ ἀοϊοί ϑυἀΠδα8. Ῥοορὶ 786 γνοϑύβυπῃ ἰηἰογο 5586. ρυίϊαί ὙἾ 61}. 

737. χρῆναι (γοϊοθαὺ χρᾶναι) Βοί!ιθ. 738. 50}0}1}} γϑῦθα 510 

εοὐἱρία χἂν ἔσαι δὲ γένωνται. . κατηγορούμενος δὰ 144 δαροῃϊί 

ΟΡΘΡΪοΚ. 740. τὰ δ᾽ ἄρσεν᾽ ΟΔϑΔΌΒΟΠΙ5. 742. ἴτω" γυναι- 

κὸὺὸς ΒυΓρ68. 743. πόσιν χτανούσης 1 ΠΟΥ. 745. ἔχβαλλε 

δ᾽ ΒοῦΡ. 749. ἀγχόνη ὙΥ ΑΚ 6]ά. 750. δ᾽ ἄρ᾽ ϑομυοίζΖ, δέ γ᾽ 

Βυγροβ. μένειν Υ̓́ΔΚΟΙΘΙά. 751-- 564 οἰογτο {τἰδυϊ ΑἸὰ., 151 56. 

Οτοϑίὶ, 758 54. ΟἤοτΟ δδβίρηανὶ ὙΥ̓ ΘΙ]ΔΘΥ, 151---ϑ4 Οτοϑίὶ ΘΒ Ιου, 

751 54. Μίπογνδθ, 758 ὁμοτο, 164 ΟΥοϑΪ Ηδγίαηρ. 758. γνώ- 

μὴς ἀπούσης Μυϑρτγ. 7585ᾳ. γνώμης τ᾽ ἀπούσης .. παροῦσά 

τ᾿ οἶκον Μαᾶνίς. ΧΟ. γνώμης ἀπούσης . . μέγα. ΘΡ. παροῦσα δ᾽ 

. ὥρϑωσεν (γ6] ὥρϑωκεν) μέα ῬδαοΠοπδβίοϊη. 754. βαλοῦσα 

δ᾽ Ῥραύβοῃ, βληϑεῖσά τ᾽ Βοπί]ογ, βάζουσα γε] ϑάλλουσα γε] λαλοῦσα 

ΝαΞρΥ., βαλοῦσαν Ῥαυν, πάλλουσά τ᾽ Ο ΜΏΒ]1οΓ, πεσοῦσα οἸἱπι Ὠϊπά., 

σφήλασα γε] σφάλλουσα ῬΆΪΕΥ, βαλοῦσ᾽ ἂν οἸϊπι ὙΥ. (βάλοι τ᾽ ἂν 

οἶκον. . ὀρϑοῖ τ᾽ ἂν μία Ἠατγίαηρ, βάλοι τ᾽ ἂν οἶκον .. ἠδ᾽ ὀρϑοῖ 

μέα τιλ!]οῦ Βδαομοπϑίθί ἢ). βαλοῦσά τ᾽ οἶκτον ΝΙΙΖΒΟΝ. (ὥρϑωσ᾽ 

ἂν ἨδΑ.), ὀρϑώσει Βυῦρο8. [ἢ 50 Π0}10 μέα δὲ φῆφος ΑὈΌΓΘΘΒΟΙ, 

ὀρϑῶσαι δύνατ᾽ οἶκον ῬΑΙΘΥ. 758. τὸν γῆς Βυγρε5, στέγης ΜΕΓΚΘΕΙ. 

μ᾽ ἐστερημένον Ῥοαῦβοι. ἐστερημένου, σύ τοι Ἰ)ΟΌΓΘΘ. 700. 

Ἄργει ϑ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ αὖϑις Ματίίη, Ἄργει τ᾽ ἀνὴρ ὅδ᾽ αὖϑις Ἠαγίυπρ. 

κτήμασιν ΤΟΥ Π]Ϊα8. 701. πατρῴοις {τὴν πατρῴαν ϑ᾽ ἑστίαν 

ἄμεμπτος ἵζεω, Παλλάδος ΜΥΑΚΘβοΙά. 7604. σώζει σφε. μητρὸς 

ταῖς κυσὶν δίκας πορών Βυϊρο5. στυγῶν ὙἾ εἰ], χρατῶν ἩβφἰπΙΒοΟΘἢ, 

παρείς Ὗ. 760. εἰς τὰ πάντα πλειστήρη χάριν Βυγβθ8. παμ- 

μήκη χρόνον Ἠδτίυῃρ, πίστωσιν χρόνον Ἀδυομοπβίθϊῃ. 769. ἐσή- 

σειν ΑἸά.. ἐσοίσειν ΔΝ ΔἰΚο ἢ 6]α. 770--- 77 5οοϊααϊ Ὠϊηά. 771. 

εἰ τἀμὰ Ἠοἰπιδοοίι. παρβαίνουσιν ἅγν᾽ ὁρχώματα ΒΆΓΡΕΒ. 7115α. 

ϑΟ ΠΟ] αϑίδπι ἰῆγθῦβο ογάϊπο 1ορίββθ ραΐαῦ ῬαΙογ. τοὺς τἀμὰ παρβαξ 

νοντας εὐορκώματα ἀμηχάνοισι φράξομεν Ἠδτγίυηρ. 7712. παρέ- 

ἔομεν ἃἅ. ἀμηχάνοις σφε ϑράξομεν δυσπραξέαις, γογδαπὶ ροβί 714 

{ΔΠΒΡΟΠΘΩ8, Βυῦροθ. ἀμηχάνους παρέξομεν δυσπραξίας τορυάϊαῦ 

Ηατίυηρ, οοπίοὶς Ηρυογάθη. φράξομεν Ἠθαΐ. ἀμηχάνοισι πράξο- 

μεν δυσπραξίαις Ο ΜΈ]. 7178. ὁδοὺς ἀτίμους Οδϑβδυῦ. 71954. 

παρόρνιϑας, πόνους τιϑέντες, ὡς . . πόρος Ἰ)ΟΌΓΘΘ. 774. πόνου 

Βυΐ]ογ, πόνων Βυγρ68. 776. ὀρϑουμένοις ἢ, ὅρκους ἐμοὺς Ηαϊ- 

ἴπησ. [Ιἢ βοβοὶὶο ὀρϑῶν γενομένων Τληποοσά. 77δ 5ᾳᾳ. ὀρϑου- 
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δόρυ ἱστᾶσιν ἡμεῖς ἐσόμεϑ᾽ ΒαΡρΒ8. 7717. καὐτοί γ᾽ ἂν ἡμεῖς 

εἶμεν ἨθΙΊΩ., ἧμ ἂν αὐτοῖς εἶμεν Ηατίυηβ, ἀστοῖς ἂν ἡμεῖς εἶμεν 

Βαυομοηβίοιι, ἀστοῖς (γ6] λαοῖς) ἂν ἥαεις εἰμεν Ῥαϊου. ἐσόμεϑ 

Ηρδίμι. 718. ὦ χαῖρε ἩΥ͂οΞΒ. 779. ἔχοι οἸΐπὶ ΗΓ. 781 

- 98 ἰπἴογ οοἷο Επτγαβ αἰβί γα] Ηδρτιη., ἰπίου ἰγο8 (181, 788, 791) 

ΟἾΈΕΙΙου, ποθ μοΣ 5. (ἃ 781--90, Β 791 -- 96) ἰτἱθασηΐ ἘΟΒΒΌΔΟΝ 

οἱ ὙΥ δβίρ!ιδὶ 789. εἵλεσϑ᾽ ἐμῶν Ἡ ΒοιθΏΚ. δώ ϑαῃ. ἀθεοθ ἥ 

ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος αἰανὴ βαρύκοτος ἐν γᾷ τᾷδ᾽ ἐμῶ τὸν ἰὸν ἀντιπενϑῇ 

οὖν χϑονὶ δύσφορον ἸῬΌγ6685. 789. ἁ Ὀϊπα. Ῥοϑβί 788 θᾶ 

τενάξω .. πολέταις 6 Υ. 191 5644. ᾿π5ο 6]. 784. ἐν γϑον: 

τᾶδε οἶμαι (οχ νυ. 187) θ]πά. 784 544. ἴογί. ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, στα- 

λάξω φϑοράν (οἷν. 18056.); ἠὸν ἰὸν ἀντιπενϑῇ μεϑεῖσα καρδίας" ἐκ 

δὲ τοῦ κτέ. 785. ἰοῦ ἰοῦ ΑἸά.. ἄω, ἴω Βοί!ιθ. Ἴ8δὅ5ᾳᾳ. ἰοὺ 

ἰοὺ ἀντιπενϑὴ μεϑήσω σταλαγμὸν ἀκερδὴ χϑονὲ κτέξ. 1, ΔΟΙΠΠΔ ΠΗ. 

ἀντιπαϑὴῆ μεϑήσω χραδίας ἰοῦ σταλαγμὼὸν γχαμαιφερῇῆ. χϑονὶ ἰφϑορὰν 

γ6}}) καταφϑοράν" ἐκ δὲ τοῦ χτέ. Ἠαγίπηρ. 786. {βαλῶλ με- 

ϑεῖσα οἴπι πᾶ. χραδίέας ΜΝ ΘΙΙΔαοΥ. [η 500}. κατὰ βραχὺ φο- 

ράν ϑοΙΝ ΘΩΚ. 78θ654. σταλάξω χϑυονὶ φϑοράν ἨοἰμπβΟΘΙΙΝ. ἄφο- 

ρον νῬοϑβί καρδίας γοῖγϑ Τἰηνοοᾶ. σταλαγμὸν χέομαι ἄφορον Ματ- 

ΘΟ] ]Ο 1}. Ἴδθ5ᾳᾳ. χϑονέ: ἐκ δὲ .. ἄτεκνος. ἄφορος, ὦ οἰκα 

Υ 6]. 787. (χϑονιαφϑόρον ϑίδῃϊον, χϑονοφϑόρον Ἠθδ})), ,ϑό- 

νεον ἄφορον ἨθτΠῚ.; χϑονὲ γε] ἄφορον ἀε]θθαΐ οἸπὶ ΠΙπᾶ., γχϑονὶ φό- 

ρυν᾽ ΜοΥΚΟΙ. 78754ᾳ. τοῦδ᾽ ἄφυλλος λιχήν ῬΑΙΘΥ. 789. ὦ 

δίκα οἱϊπι Ηογπι., ὦ δέκα δέκα 1,ΔΟΙ ΠΏ ΔΗΠ. 790. βοτοφϑόρους 

γγακοῆοϊά. βαλών ΝΥ ἀκοῇ 14, βάλοι θὰ ΤΙΠοὶ], βαλῶ (εὲ ἐκ δὲ τοῦ 

. ἐπισύμενος ῬϑΙΘΠΙΠΘ[106) Βυγραχα. 791. στενάξω Γθῦ.,) στε- 

γάξω Βοίϊιθ. 792. {τόν γένωμαι; ΒΙοπιί. γελῶμαε ΤυΥν Εἰ, πένω- 

μαε οἸΐπι, Ροβίθα γεύωμα: Βοῖιο, τένωμαι ὙΥΊΘΒ6Ι6Υ. δύσοιστος ΒΌΓΒΕΒ. 

792 5η4. γελῶμαι πολίταις. δύσοιστ᾽ ἔπαϑον, ἰὼ ἰὼ μεγάλα χτέ. 

ΘΟΒοοᾶμη. γελῶμαι πολέταις. δύσοισϑ᾽ ἅπαϑον ρτ., γελῶμαι 

πολέταις. ἔπαϑον, ὦ, δύσοιστα Ἠαγίθῃρ, γελῶμαι πολέταις. δύσοιστ᾽ 

ἔπαϑον ὦ ΝΥαπᾶοι. γένωμαι δυσοίστα πολίταις ἅπαϑον Ῥαϊογ. 799. 

πάϑον οἱϊπι Ηδτμι. πολῖται, παϑον ΒΆΘΓ, πολιαῖς ἔπαϑον ΜοΙΚΘΙ. 

7945. ἐὼ μεγάλα τοι πάϑον ἘΆΡΕΥ, ἔπαϑον ὦ μεγάλα τοι ἘΟΒΒΌΔΟΙ, 

ἔπαϑον, ἰώ, μεγάλα, τοτοῖ ΝΝ ΕἸ]. 796. ἀτιτοπενϑεῖς ΤιΔΟΙΙΔΏΗ. 

797. παλιγκότως φέρειν ΑΙ ΝΑυοκ. ἷ 

800. ἀλλ᾽ οὖκ . . μαρτυρῶν (ἀο]οῖο Υ. 801) Η ὙΥΟΙΐ. 801. ὁ 

ΑὮ ΕΥ̓ΜΕΝΙΘΕΝ, 28ῦ 

φήσας Υ6] ὁ πείσας ΕὙΪ[ΖΒΟΠ, ὃ ϑήξας ΜΥΊΘΒΘΙΟΥ. αὐτὸ δ᾽ ὃ ϑροή- 

σας ΜοΥκο]. γούβϑαμῃη βϑοϊαάϊύ ΠΙπαονῖ (αὖ 797 -- 810 οὐ 827 --- 89 

(οὐ γϑυβιι5. οἰποϊδηί). 802. ὥστ᾽ αὔτ᾽ Τπᾶανῖὶρ. 803. ὑμεῖς 
“-Ψ Ὁ Ἁ ξ - ΨΚ - « Ἂ " ξ "- 

τῆδε μὴ Ταγηθθιβ, ὑμεῖς δέ τοι γῇ τῇδε μὴ ἤρτῃ., ὑμεὶς 
τῇδε γῇ ΜΝ ΘΒ6Ιον, ὑμεῖς δὲ μή τι κτξ. Ἠαγίυηρ, ὑμεῖς δέ τοι 

γῆ Μοὶ, ὑμεῖς δὲ χώρᾳ τῇδε μὴ ῬαϊοΥ. 8098 5α. ὑμεῖς 
ὲ μὴ ᾿ϑυμεῖσϑε (516}), μὴ βαρὺν κότον σκύφησϑε τῇ γῇ τῇδε Βυγβθ5, 

2 ὧ2 

ω- 
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Ν 

τὴῪὺ 

οἰΐπ), ροβίθα ὑμεῖς δ᾽ ἐμεῖτε τῇδε γῇ βαρὺν κότον" σχέφασϑε, μὴ ϑυ- 

μοῦσϑε ΝηεΙΙ. 80454. μὴ. . τεύξητ᾽ ἱπάυχὶὶ Ηθγ. 806ὅ. δαΐων 

σταλάγματα Ῥαιν, γ᾽ αἱμόνων σταλαγμάτων οἸΐπι ϑομαοίζ, δυσμενῶν 

σταλάγματα Βυγρθ5, λαιμόνων σταλάγματα ΔΝ Θ]]Δπον, γαπόνων στε- 

γάγματα Ἠ1Π, ΑΒ γΘη5, διὰ μενῶν στ., νοβίοα δεὰ νομῶν σταλάγματα 

ΘΒ] 6Υ, διὰ γόων σταλάγματα ΕΎΔΗΖ, χαρδιῶν στ. Ῥυΐοη, δαΐων 

σταλαγμάτων ρτπι., μαινολῶν σταλάγματα ὟΥ εἰ]. μαινάδων 1) ν168, 

λαιμάτων γ6] λαιμόνων οἸΐπ)!, ροβίοᾶ καρδίας γ9] δυσμενῶς ῬαΙοΥ, 

δάϊα οἴη ὙὟΥ. 800. βατῆρας Βυγρο58. βρωτῆρας αὐχμούς 8οᾶ- 

᾿ίσοι, βρωτῆρας ἄχνας Μαβρον., βρωτῆρας αὐχμὰς ΜΙπΟΚΝΙΙΖ, βρω- 

τῆρας ἄχναις ΜΝ 656 Ιον, βοτῆρας ἄχναις ὙΥΘΙΙ. 807. πανδόκους 

οἰ Βοίμθ. 808. ἐνδίκους Ηραΐι, εὐμοέρου οἰΐπὶ Ξομαρίζ, 

Απίθ 897 νϑύβϑυπιὶ 791 ἰἰογαὺ Ἀϊ. ΚΙοίζ. 828. βροτοῦ ῬΘΆΥΒΟΗ, 

βροτοῖς Βυΐ]ον. δύσχολον Ῥαιν, δύσχηλιν ΑΥ ε]. δύσχηλον χόλον 

Μαάνίς. Εχ Ηδβυοι. 9]. δύσκημον: ἄφρανα δυσοιώνιστον ᾿ὺ0 τε- 

Ιαία οἰ οἰς δύσκηλον φρένα Μ΄ ϑοΟΒΙηαΙ. Ροξύ 828 ᾿δου ηδΠ) ὑηΪ18 

γοΥϑιι5 βίαια ΑἾ 6]]. 8929. χεὔ τι δεῖ λέγειν, ΒοίΠθ. 891. ἐν 

οἷς ἢ. 838. γλώσσῃ ματαίᾳ Ῥοᾶγβοη. λύσσης ΜΘ56 16. δ89956. 

ἀο]οὶ Ναῦοκ. γλώσσην ματαίαν .. καρπὸν ποιοῦσαν (θοῦ ἴῃ 50Π0110 

τὸν πάντα καρπὸν ποιοῦσαν) Ἠαγίαπηρ. 833 544. ἔπη, γϑονὲ γάρτ᾽ 

οὗ φέροντα" .. πράσσον .. χείματος πικρὸν μένος ΒΌΓΡΘΒ. 894. 

φϑεροῦν τι  ακοῆο]4. πάντα πλὴν πράσσειν ΑὈΥΘΒΟΙΙ. 895. γεύ- 

ματος ΝΥ ΙΚοῇοϊά. 887. φίλης γ6] καλῆς γ6] πολλὴ ΝῊ ἃ ΚοἢεἸά. 

τε Βοϊββοηδᾶθ. 838. λέγους ΥαΚοῆο]Ι4ά. 840 -- 49 ἱηίογ οοίο 

Εαγία5 ἀἰϑίσιθαϊ Ηδυδπη. ἰπίου βορίθηι (1. 840, 2. 841, 8. 848 

ἔέω.. μένος, 4. ἅπαντά τε χότον, ὅ. 844, 6. 846, 1. 847) γο] 

οἰΐδπι ἰηΐου ααΐπαπθ, ἱπίθυ! οι οηἶθ5 (οἰΐδμη ν. 844) [οὐἱ ΟΠΟΓῸ οὗ 

843 απἱ οπογοαίΐαο ἀαἰΐ5, Ὁ ΜΆΘΟΙ, πίον ααΐπαπθ (1. τάδ᾽ ἐμὲ φεῦ 

παϑεῖν. 2. ἐμὲ... μῖσος. 8. πνέω τοι μένος ἅπαντα γε] πάντα τε, 

φεῦ, κότον. 4. οἱοῖ δᾶ φεῦ φεῦ. .. τίς ὀδύνα πλευράς. ὅ. ϑυμὸν 
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χτέ.) ΕΉΘΟΥ, ποιαϊο μου 5 (Α 840 -- 44, Β 845--- 49) 
δἀϑίσηδηΐ Βο58- 

Ῥδοῖ οἱ ὙΥ δβίρδ!ὶ. 840. τά γτὸ τάδε Ηεἰπιβοοίῃ. φεῦ ἀεϊοῖ 

Ηατγίυηρ. 841. ταλαέφρονα οἸΐπι ἨθΘΥΤΗ.; παλαίφρονα Ν εἰ!. τα- 
-- Ἀ»» 

λασίφρον᾽ ἐμέ Βοίδε. χάτω γᾶς γεὶ κάτω χϑονὸς γ6}] ἐν γᾷ τᾷο 

ΠΟΙ ΘΚ. παλαιόφρονα, φεῦ, κατὰ γᾶς Ἠατίυηρ. γᾶς ναέειν Ἠθϊπι- 
’ 

5061}. 84154ᾳ. ἐμὲ ταλαίφρονα φεῦ ἀτίετον μύσος ΤΟΙ 8ΠΗ. 

842. φεῦ γνοβί οἰκεῖν 841 οἸἶπα οο!Ποοαθαὶ Ηδτπι., δηΐθ χατά 84] 
’ 

νος 848 ΕΙΙαυοΥ, δηΐθ ἀτέετον ΥΥ εἰ]. μῖσος εχ ὺ 
’ 

ΘΟ ΘΩΚ, Ροβί με 

Ησταηι., στύγος Ἠροἰπιδοοίμι. 843. μένος ϑ᾽ Ἠατγίπῃηρ. ἁπάντα ΒοΙίΠ6. 

Εοτί. πνέω τοι μένος, πνέω τοι κότον. 844. φεῦ δᾶ Αγπα!άα8. 

πύποι δᾶ πόποι Ἠοὶπιβοοῖμ. φεῦ φεῦ ΒοΙίΠ. 845 54. τίς ὑπο- 

δύεταί με πλεῦρ᾽ ὀδύνα:; Βυτσοβ. τίς ὀδύνα με πλευρὰς ὑποδύεται; 

Ηδτίαηρ. 846. (ὠδύόνα ϑομν 6 ΗΚ). πλευράς, ὦ, δύα, ΑΝ ΊΘΒΘΙΘΓ, 

πλευράς, τίς ὀδύνα 1, ΑὮΓΘΏΒ, πλευρὰς αὖ δύα Ὀϊπάοτί, πλεῦρ᾽, 

ὀδύνα; σύ μου ΧΕΙ. 847. ϑάμὸν Βοίϊιο, ϑυηνὸν ΜοΥΚο. 848. 

τιμὰν δαμέαν ϑίδΔὨΪΟΥ ; τιμᾶν δαμιᾶν ϑοιαθοίζ, τιμᾶν (δαμαιᾶν οἸ ΠῚ], 

νοβῇ) ἀμᾶν ϑεῶν Ἠρττη.; τιμέων δαμίων ΜΕΥΚΘΙ. ϑεῶν ἀπό με γὰρ 

τιμᾶν δαμιᾶν Ἠαγίαῃβ. ϑεῶν ἀοϊοὶ 1,Δομππδηη. νέων ΗθΡΝΘΓάθρμΗ. 

849. ἦξαν γΥαΚοῆοΙα, ἥρουν γο] αἱροῦσιν γ61 εἷλον ΒΆΓΙΘΓ. 8560 

871 οἱ 882-- 92 ἱγαηπβροηὶ! Υ 61}. 850. ὀργὰς μὲν οἴσω σου 

Οαϑαυθοηιϑ. 8505... ὀργὰς . . σοέ'" σοφωτέρα γὰρ εἶ, ΟΘἰΟΥ 5 

ἀοἸοἰ5, ΒΌΓΒΒΒ. 851 ἀοϊοθαὶ οἰἶπι Βοίμθ. χαέτοι σὺ μὲν κάρτ᾽ 

εἶ γ᾽ Ταγπθῦιβ, χἂν εἰ γε μὴν σὺ Οαδδαθοπα8, καί τοι μὲν εἶ σὺ 

ΑὈγοβοι. χαὶ τῷ γε »νν σὺ Νιηακοῆοϊά, καέτοι τὰ μὲν σὺ οἱ καέΐτοι 
ἢ “}) - 

" 

γε μὴν οὐ οἰΐπι ΉθΙΠΙ.; καέτοι γε μὲν σὺ ϑοινΘΩΚ, καέτοι μὲν οὐ 

σὺ Βοίϊμο, καὶ τῷ γε μὲν σὺ ΤῊ ΐουβοι, χαὲ πολλὰ μὲν σὺ οἱ]. 

Ροςὶ 862. Ιασυπαπὶ βἰαία! ὟΥ 61]. 858. ὑμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ 160. 

Ῥοςὶ 868 γϑύϑαπι ἱπίθγο  ἀ1586. ΘΧ ΒΘ ο ο οἰποιῦ Ηαγίαῃρ. 899--- 

859 ρμοβὶ 808 οοἰ]οοαΐὺ ΤῊ ΒΟΝ. 856. τίμια (γ6] τέμε᾽ ἂν) Υ10- 

5616 7. Ῥοβρὶ 858 ᾿Ιαουπᾶπὶ βἰαίαϊί Ὀἰπάονῖ, ροβὺ 869 ἰγθάθοϊπὶ 

γογϑαβ (ΞΞ 891 -- 908) ΘΧΟΙ 1880, αΟὙΆΤη ἄπο ρεῖπιὶ ΜΊΠΘΥΥΔΘ, ΓΘ] Ϊ- 

4αὶ ᾿πίθν ΘΒΟΤΊΠῚΊ οἱ ΜΙπουνδῖι βοουπμα πὶ 666 ΠῚ ΒΕ οΒμοιηγ δ αἰν 181 

(ποτϊηΐ, οομϑοὺ ΒΕ. ΚΙούζ. 869. ὅσου νοὶ] ὅσων Ῥαυῇ,, ὅσων γοὶ 

οἵαν Ὅοῦτοο, ὅσ᾽ ἂν ΗΙ, ΑἸ ΓΘΏ5. 860. σὺ δ᾽ οὖν . . μὴ ᾿μβά- 

λῃς ΑΒγοβοῖ. τόποις μὴ τοῖσδ᾽ ἐμοῦσ᾽ ἰὸν ΒΌΓΡΘΒ. ἐμοῖς οὐ μὴ 

ΗΥοϑ85. 860 -- 71 ἀοϊοὶ Ὀἰπὰ., 860 -- 68 ρΡοϑί 918 {ΒΡ ὨΪ 

εἰ. 861. μεϑαιματηρὰς (εὐ 808 μηδ᾽) ΥΥ̓ΊΘΒΘΙΘΓ. 862. πα- 

ροίνοις ϑομυοίζ. ἐμμανής Αυγαίαϑ, ϑυώμασι γεὶ ἐμμανεῖσα ϑύ- 

ΑὉὮ ΕΥ̓ΜΕΝΙΡΕΝ. 
981 

μασι ὙακΚοβοΙ4. νέων ἐναίμοις ἐμμανὴς ϑοινήμασι, γοῦδα Ροϑί 861 

οοἸ]οοαΐο, ΒυγΡθ8. 868. ἐχχέουσ᾽ Ῥαυν,, πτεροῦσ᾽ Υ αΚοβεἸά, 

ἐξολοῦσ᾽ Βοίμα, ἐξέδουσ᾽ οἸΐπὶ ἨθΥΠη.. ξέουσ᾽ Ἰαοοῦβ, ἐξόρουσ᾽ 

ΘομυοίΖ, ἐξάγουσ᾽ Βυγρο5, ἐχπιοῦσ᾽ οι ΘΩΚ, ἐχχολοῦσ᾽ Ο ΜΈΒΙΙοΓ, 

ἀμπτεροῦσ᾽ γε] ἐχπιχροῦσ᾽ ΒδυοΠΘηΒίθ]η, σκελοῦσ᾽ ΙΕΙΙ. ἐξελοῦσ᾽ 

ὡς καρδίας ΜἩΊΟΒ6Ι6Γ. μηδὲ ξενοῦσ᾽ ὡς καρδίαν, ἀλεκτόρων Βδπη- 

ῬΟΓΡΟΓ. [π 50}0110 ἀναπεράσασα ΕὙΪ[ΖΒΟΙΙΘ. 864. ἀντιστόμοις 

χτύποισιν ἱδρύσῃς Βυγρεο8. ἱδρῦσαέξ γ᾽ ἄρῃ  ΘΒΘΙ6Υ. 8θ5. πρὸς 

Ἕλληνας ΤΎΓΗ. 8668. ἔσται ΤΕ ΐοτΒο. ὃς μόλις παρῇ ῬΘΔΆΓΒΟΗ. 

οὐ μῶλος ὙΙαΚκοβοΙά, οὐ πόλει οἰἶπι ΒοϊιυοίΖ, ἢ μόλις οτπι., ὡς 
μόλις γε] οὐ πέλας γ6] οὐ δόμοις Βύγθ685, (οὐ μύλῃ ϑοιπθηκ). εὐ- 

χταῖύς περ ὥν Βαυομοπβίοίῃ. πορὼν Τληποοᾶ, παρόν ΒΔΙΙΌΘΓΒΕΓ. 

867. Ψ’ οὔτις ἔσται υβρΥγ. ἔστω ΤὨΪΘΥΒΟΉΝ. 8608. ἐνοέκιον 

Ἰορίβ8θ 50}0]. υἱάθίαν Ῥα]θῖο. οὐ κλείω ΜυβρΥ., οὐ στέργω οἸΪπη 

Θομαοίζ, ἴοστί. ἀπολέγω. 871 ροβί 892 οοἸ]οοαΐ, δικαέως τ᾽ 892 

ΒΟΥ ΌΘΏ5, ΒΌΓΡΘΒ. 882. κάμοιμ᾽ ἂν Βυγτβρο8. λαλοῦσα  8Κο6- 

Πο]ά. 884. πουλισσοῦχος ΤύτΗ. 886. ἐστί μοι ῬΑΙΘΥ. 887. 

γλώσσῃ τ᾽ ἐμῇ γο] γλώσσης δ᾽ ἐμῆς, πἰἷδὶ ἀηΐθ Ιαουπδ 5ϊ0, Βυ 6 γ. 

γλώσσης δ᾽ ἐμῆς μείλιγμ᾽ ἄκος ϑελκτήριον ΜοΥΚΕΙ, γλώσσης τ᾽ ἐμῆς 

μεέλιγμα σοῦ (γ6] σοὶ) ϑελκτήριον ῬΆΙΘΥ, γλώσσης τ᾽ ἐμῆς μείλιγμα 

καταϑελχτήριον Ι, ΘΟ. 88754. γλώσσης τ᾽ .. | αἰδεῖ, μένοις 

ἄν Ἠατγίαυηρ. 888. σύ τοι μένοις Βδιομθηβίθίῃ. 889. οὐχ ἂν 

Ῥρᾶγβοῃ, οὐδ᾽ ἂν Ἠατίαπρ. ἐπισχήπτοις Υγ6] ἐπιρρέπτοις ΜΝ ΙπΘ ΚΘ. 

890. κότον ποτ’ Τυτη. Βοτί. στρατοῦ. 891]. τῆσδέ γ᾽ ἐμμοίρῳ Οδῃ- 

ἰοτ᾽, τῆσδέ γ᾽ ἐν μοίρᾳ Ῥοᾶΐβοῃ, τῆσδέ γ᾽ εὐμοίρου ῬδΆΝ, τῇδ᾽ ἐπ᾽ 

εὐμοέρου Ὑ αΚοῇ 14, τῇδέ γ᾽ ἔμμοιρον οἸ᾿πι ΗΘΓΠῚ.; τῆσδέ γ᾽ ἐμμόρῳ 

ϑοβμαοί, τῇδε γάμορον ΕΥϊύΖβο!ο, τῆσδε γαμόρου ΒΙοιῆ 614, τῇσδ᾽ ἐπ᾿ 

εὐμοέρου ομδ]άϑοη. 89154ᾳ. ρΡοβίὶ 885 ἰγδηβίοσί Υ 611, ἀβϊοί 

(οαμη 851 οὐ 860 --Τ1. αὖ 8580 --Τ| οἱ 882---92 ἰοϊϊάθπι γϑῦϑαβ οἱῇ- 

οἰδηθ) Η ΥΥ οἱ ἡ. 892. [οτί. ἐς τὸ πᾶν πεπαμένῃ. 898. τίνα δὲ 

φής μ᾽ ῬαΙογ. 899. ἢ μοι πρὸ παντός σ᾽ ἐγγύην ϑήσεις ΒΌΓΡΒΒ. 

" 900. ἔξεστι γάρ τί μοι λέγειν Αὐταῖα8. ἔνεστι Μοΐπεῖκο. δὴ 

λέγειν ΜΥ ἀΚοἢ 6]ά. 9092. κατᾷσον οὃς Ὑ εἰ], κάταρσον οὗς Μεὶϊ- 

ΠΘΪΚΘ6. 903. τί μ᾽ οὖν Ῥοΐβοῃ, τέ νύν μ᾽ Ἠδτπη. 904. τὰ 

ποῖα; νίκης . . ἔπη σχόπει Βυγρο5. ὁποῖ᾽ ἂν εὐχῆς Τοαΐ. 90ὅ. 

καὶ τἄλλα Ῥρᾶϊβομ, χαὶ πάντα Βοί!α. εὖξαι" τὰ γῆϑέν τ᾽ νοὶ χἄ- 

πειταὰ γ6] ἐλϑόντα νοὶ καὶ πάντα γῆϑεν, τυἱδὶ γογδὰβ ἰηἰθγο ἀοτῖῦ αὖ 

εὔχου δ᾽ ἀφειδῶς ἐσϑλὰ πέμπεσϑαι βροτοῖς, ῬΑΙΘΥ, χαλῶς τὰ γῆ- 
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ϑὲεν Τοὰϊ. δῆϑεν ὙΝἸΘ5ΘΙΘΓ. 907. εὐηνέως ΝΥ αΚοῆο]α, εὐηπελῶς 

Βυγρθ8. 908. καὶ ποτῶν ὙΥΊΘΒΘΙΘΓ. 90854ᾳ4ᾳ. τοὐπέρρυτον 

μαστοῖσιν εὐϑένουν τε μὴ κάμνειν χρόνῳ πᾶν τῶν . . σωτήριον Βαν- 

868. 909. εὐϑηνοῦντα ῬΘΆΓΒΟΗ. 911-- 160 ἀοϊοεὶ Τοαΐ, 

911. τῶν δυσϑενούντων ἩἨεἰπιδοοίι. ἐχφορὰν αἰεὶ πέλειν ΔΠΟΠΥΠΊΒ. 

ἐχῳϑορωτέρα ὙἩ οἸἸΙαπον, ἔχφορος πικρὰ Κᾶγβου. ἣ φϑορὰ χαρὰν 

τελεῖ Βατσοβ, ἔμφοβος σπορᾷ πέλοις Μανίη, δὲ φϑορὰ πέλοις βρο- 

τῶν Ἠατίαηρ, δ᾽ ἐκκαϑαρϑῆναι πόλιν (οΟἸ πὶ δ᾽ ἐχφῳϑορὰν πόλει τε- 

λοῖς) Βαπομοηβίοῖθ. ἐχφόρια τέρα πέλοι Μοίμοῖθ. Ὑϑυϑυπὶ ροϑί 

913 οοἸ]οοαὶ ϑομπθοίζ. 918. τόπων δικαίων. . γάνος ΜΟΙΚΘΙ. 

τῶν δ᾽ ΑΡτοβοῦ. ἀπόρϑητον 18 ΜᾶγΟΥ. 914. τῶν δ᾽ ἀρειφάτοις 

Βυγρθ8. 915. ἀφέξομαι Ῥαυν. 916. αὐτόνικον ΚΙΡΟΒΠοΙ. 

929. ἃς ΜαΚοΙοΙα. 995. ἐπισύτους Βοΐίμθ. βίου ἀρΙοῦ ἃποηγ- 

πι58. τύχας οπίς ἢ. ὀνησέμλου ῬΘΆΓΒΟΗ. 9954. ἐπιρρύτῳ 

βίῳ στάχυας (ἀνησιδάνου γ6}}) ὀνησιδώρου γῆς ἐξαμφῦσαε Βυγθθ685. 

βίου τόκους . . γυίας τ᾽ ὙΥαΚοΙο]4. ἐπιρρύτους .. γαϊάν τ᾽ εἰσαυ- 

γάξειν Ἠαγίυῃρ. 926. ἐξαμβλῶσαι Ῥοάγδβοι, ἐξαμβρύσειν Βοί!ο, 

ἐξαμβρέσαι γε] ἐξαμβρῦσαι γγακοῆοια. ἐξαρόσαι ΔὟ Θ]]ΔΘΓ, 

βρῦσαι ΟἼΜΆΌΒΙΙοΥ, ἐξαμβῶσαι Μαγίη, ἐξαμβρόξαι Ὠϊηά., ἔξ 

ἔασι γ6ὶ ροϊϊι5 ἐξομβρῆσαι Μοίποᾷκθο, ἐξαμβράσαι ϑομο]οῇρ]4, ἐξαμ- 

πρεύσει ΤΑΥΪ68. 997. ἁλίου φίλον σέλας Μοίπρᾷθ. 999. κοὺ 

ΒυΓΡΘ5. 9383. δὲ δὴ Ῥαυν,, δὲ μὴν ΑΌΤΘΒΟΙ, γε μὴν Τληποοά. 

δέ μοι κύρσας βαρέως ΒοΙ[ι. πράων τούτων ϑομαοίζ, βαρέων τέχ- 

των (οἰπι βαρέων ἀτῶν) Ἠδγτι., βαρέων, τούτων ὝΗ 656 167, βαρεῶν 

τούτων ἘΑΤΆΑΒΝτΟΙ5, βαρέων πρὸς τῶνδ᾽ ϑομοοπιᾶηη, προφρόνων 

γ6] εὔνων τούτων Βαυομοπδίοϊπ, τῶνδ᾽ εὐμενέων Ἠαγίαῃρ, βάρεων 

τούτων Νεοῖκοὶ, ἑλαρῶν τούτων ὙΥΙ, ϑεράπων τούτων ἨϑθΙΠΒΟΘίἢ, 

βραβέων τούτων Μεΐπροᾷθ. βαρέαι ΑἸλιάνρ. οὗτος Αὐγαίαδ. 994. 

βιότου {προσέπαισανΣ Ἠρτη,., βιότου {προσίασιν ΤΟΙ πιδηη, βιότου 

(κατέχουσιν) ἘΎδΔΏΖ, βιότου {(προσέκυρσανΣ ΜΙΠΟΚΥΜΤΙΖ, βιότου {τελέ- 

ϑουσινὺ Ἠανίαῃρ, βιότου {παράτρεπτος, ΜΟΥΚΘΕΙ. 997. (μέγα φρο- 

νοῦντ᾽ ῬοΑΙΞ0Π), μέγα κομποῦντ᾽ Ἠαγίαησφ. 91]. φλογμὸς δ᾽ νοὶ 

φλογμοῖς ὀμματοστερής οἸἶπι ΗθΙΙΠΔΠΗ, φλογμοῖς τ᾽ ὀμματοστερής 

ΕἼδηΖ. ὀμματοστερὴς ὕφοιτο ΑΝ ε1}. 94154. φυτῷ ϑ᾽ ὃ μὴ πορὼν 

ῥόου ποτὸν Βυγᾷο8. τὸ . . τόπων βϑοιααϊῦ ΒαΙ]ου. φυτῶν μένοι πέ- 

ραν ὕρου τόπων ϑομοθπιδηῃ, φυτῶν τομὴ πέραν ὅρων τὸ πᾶν ΝΥ 1686- 

16Γ, φυτῶν τούτων πέραν ὕρων πέσοι Ἠδγίαῃρ. φλογμόν τ᾽ ὀμμα- 

τοστερῆ, φυτευτῶν μὴ περᾶν ὅρον τόπων ΟδΡὈ6]]. 942. πέραν 
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(ἀο]θίο τὸὴ Μαβρυ. τόπον ΒΟΡ., τόκων ϑομαρίζ, τὸ πᾶν Βοίμθρ, τρο- 

πᾶν (τροπῶν) ὝὙΘΥΥΔ]]. πορεῖν φόρον τόπον Βδιομοηβίοϊη, περᾶν ὄρον 
κάλω ΜεοΙΚΘΕὶΙ. 9456. μᾶλα. εὐθϑηνοῦντ᾽ ἴ αὶ ἢ. εὐϑενοῦντα γᾶς 
Βοϊββοηϑάθ. 947. τέχοι ρτοὸ τρέφοι Δυγαΐι8. τρέποι (θὲ δηΐθἃ 

εὐϑενοῦντ᾽ ἄγαν) οἰΐπι τη. {γαῖαν τρέφοι ϑίδῃ!ου, τρέφοι {πέ- 

δον) Ὑ ακοῆθὶ, {χώραν τρέφοι ϑομαοίζ, ζἀναγτρέφοι Βοίμθ. τε- 
ταγμένῳ τρέφοι γρόνῳ Μοίπεκο. γόνος {δ᾽ ἀεὶδ Μυβρτγ., γόνος 
{γόνονν 1,ΔΟΒπηΔηη, γόος {δὲ πᾶς») Ο Μ.6]1οΥ, γόνος {δ᾽ ἁλὸς ΥΥ6- 

86161, γόνος {πολὺς Η1, ΑὮγΘη5, γόνον {δὲ γᾶν ϑομοθιηδηῃ, γόνον 

{δ᾽ ἀεὶ ῬομππΘΙ,, γόνον" {πόνος»Σ Ἠδγίπηρ, γόνος {δ᾽ ὀὁρῶνΣ Ὑ οἷ], 

γόνος {δ᾽ ἔραςΣ Ηδἰπιβορίῃ. 94754. γόνον" {λεὼς πλουτόχϑων 

{δ᾽ ) Δι σμ θη βίη. 947534ᾳ. τρέφοι.. τεταγμένῳ. γάνος πᾶς 

πλούτου ϑεῶν ἑρμαίαν εὐμενῶν δόσιν τίοι Βυγθ68. 9485ᾳ. ἑρ- 

μαία.. δόσις ΝΥ ΔΚΘοἢΘΙά. 949. τέκοι Αὐυγαΐι8, τισέ ὙΝ ΘΙΙΔΌΘΓ, 

τένοε ϑομοθιηδηῃ. 960. ἀχούεσϑε Ἠ1, ΑἸγθηβ, ἀχούεις Μοίποθ. 

9515αᾳ. δυναταὶ πότνιἀρινῦς ΚΊΘΗΙ. 968. γαίας Βοί!θ. παρά τ᾽ 

Ῥρᾶσβοῃ. τὰ παρ᾽ ἀνϑρώποις ϑομποίΖ. περὲ παντούργων γε] περὲ 

πᾶν δρώντων Βυγρθ5. περὶ δ᾽ Ἠατνίαηρ. 9δὅ4. φανερῶς τὸ 

τέλος Βοί!α, φανερῶς ταλάνων Ἠατγίαηρ, ὡς ἀμφοτέρως Ὁ εἰ}, φα- 

νέρ᾽ ὡς τελέως Μεοΐποκο, φαιδρῶς μελέως οἸΐπι . τέλεοι Ἀδυοβθη- 

βἰθίη. (διαπράσσουσα ϑοϊμιαθρί). 968. ἀείδειν οἱ δαχρύειν Ηδι- 

ἴὰησ. δαχρύοις ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΒ. 9660. παρέχουσι αϑρτ. 900. 

ἀνδροτυκεῖς ΥαΚοῆο14, ἀνδροτελεῖς ΒυγρεΒι 961. ἔχουσαι Ῥθδγ- 

80η, ἔχοντας ϑομιοίΖ. δότε χαέρει᾽ ἔχοντας ϑομοθιηδῃῃ. 962. 

ϑεαὶ καὶ οἰΐπι Ηδτπι., ϑεοὶ καὶ Βυί]οτ, ϑεοὶ τῶν, καὶ (οἸπ) ϑεόϑεν) 

Βοΐϊβ, τὰ ϑνατῶν ΟΜΏΘΙΙΕν, ϑεοὶ τῶν Εν ίΖβοιο, ϑέταε τῶν ΥΥ16- 

56 1οῦ, ϑεατῶν ΜοΙΚΘΙ. 967 (ἀδέκοις ῬρΔΙΒΟΠ), ἐν δίκης ΒυΓρθ8. 

908. πάντων ΤΌΠΟΙ 5, παντᾶ οι ΏΚ. 969. τάδ᾽ ἐγὼ Βυγρθ8. 

971. ἄγαμαι ΒυγβΒ8. 972. ἐνώμα ΥαΚοῆοΙά, ἐπώπα ϑοϊμιθί. 

979. ποτ᾽ ἀνηναμένας Βυγβ88. 975. νέκα Ὑ ΑΚοἤ6]ά. 979. 

{τὸ τᾷδ᾽ ὙΥαΚοΙοΙά. ἀπεύχομαε Υθ0. 988. ποινὰς ἴ ᾳ ἢ. 984. 

ἀγκαλέσαι γοὶ ἀμπολίσαι Μαβρτ., πόλεος ΑὟ ΗἸΓΒΟΒ ΘΙ Δ ΘΓ. 986. χκοι- 

νοφελεῖ ΑἸά., κοινὰ φιλεῖν Βαγρεβ, χοινοϑελεῖ ΑΝ ἸΘΒΘΙΘΓ. 989. 7 

ῥα ακΚοῆοΙα, ἄρτε Βαγρθβ, αἶσα Ἠδγΐαπηρ. φρονούσης 8, φρονοῦσ᾽ 

εὖ Η7οβ8. ἦρα φέρουσιν γο] φρονοῦσιν ΜοΥΚΘΙ. 98954. φρο- 

νοῦσαι .. εὑρίσκουσ᾽ Μαυϑρτανίαβ, εὐφροσύνης .. εὑρέσκεις οἸΐπὶ 

Βομυοίζ, εὐφροσύνη .. εὑρίσκει οἰΐπι Βοίμα, φρονοῦσ᾽ εὖ... εὑρίσ- 

κεις Βαυί]ον, φρονοῦσα .. εὑρίσκεις οἰΐπι Ηθγπι., φρονοῦσιν .. εὑ- 

ρέσκουσ᾽ Βαπομοηβίοῖ. 989544ᾳ. ἄρα φρονοῦσιν... εὑρέσχειν ἐχ 

ΑἌβΟΒγ]ὰ5 εἀ. γεοκιεῖπθ. Αρρεπάϊχ. 19 
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.ς πολέταις, ἜΘΓΙΠΙ. 990. εὑρίσκεις ΒοΒΟΥ(ΘΙΠ0Β, εὑρίσχειν ῬδΌΝ. 

991. χἀχ Βυγρθβ. 994. κατὰ γῆν ῬΥΘΗ. 9948. καὶ γῆ 

καὶ πόλις οἱ οχ ἃ ὀρϑοδέκαιοι ἬΘΗ. 996 846. ὀρϑοδίκαιοι Ἂν 

φετε πάντως διέποντες Ηατίαπς. 9596. ϑρέφψετε Βαγβθθ. ΜΝ. 

χαέρετ᾽ ἐν αἰσιμέαισιν (ἀο! οἴο πλούτου) ΒΌΓΠΘΥ, χαίρετ ἔν ϑβδης 

Βυΐογ, χαέρετ᾽ ἐναισίμως πλουτῶν Βυγβθ8. χάῴνε ν τον ϑρρῇ 

πλούτου ϑοινοηκ. ἐρασμεόπλουτοι ΥγΕὶ] ἐναισιμόπλουτοι ΒΙοπι ἐΣα 

αἰσιμίαισιν (ΔοἸοῖο πλούτου) οἰΐαπι Κ ΘΙ], ἐναισιμέαισι Υε1}. .- 

ἀττικὸς Ἑτοϊίαπαβ γν. ἔχταρ Ρ. 192. 999. ἡμένας Βοίϊι, ἡμένης 

ὌΠ ΩΝ 54. φέλοις εὐφρονοῦντες ΗογπιδΠΗ. παρϑένου ον ἐφ στῇ 

εὐφρονοῦντες (εὔφρονος γ6] ΡΟ 8) ἔμφρονος οἰ]. τὰν 

φρονοῦντες εὐφρόνως οἸἱπὶ Υ οἷ], σ. ἐν χόρῳ ΗΘΓΥΘΥ θΏ. εὐτα 

ἑερῶν πο. [100654. φῶς δ᾽... προπομπῶν ἴτε ΠΗ πὶ. ᾿ -" 

κατὰ γᾶν ΒΌΓΡΒΒ. 1009. χώρας ἀπέχειν Βαγρεβ, χωρὶς περ 

χειν Τληποοί. 1010. πόλεος πέμπειν ΥΥ Η ΒΟ οΙἀογ. Ὅ3Ε. 

πολιτῶν Βυγ68. 1015. αὖϑ᾽ ἐπιδιπλοίζω ΟἸἐ πὶ Βοίμ. : ἸΌΝ , 

ἔπος διπλοῦν ἄζω Βυτρο5. αὖϑές γ᾽ (αὖ) Ῥαυν, αὖϑες εγῶν ὃ ΜΝ : 

ἐπιδιπλοίζω οἱοϊο αὶ ῬΊΘΓΒΟΩ (ΡοΥβ0ῃ, ΒΟΓΠΘΥ͂, Βυῖογ, : ες ΝΜ ξ 

ἐπανδιπλοίζω ρττι., ἐπεὶ διπλοίζω ὙἩΥΊΘΒΘΙΘΥ, ἔπος γόνον ἱπά. 

Απίο 1099 νούβυπὶ (στέργω τὸ σὸν φρόνημα πρόσφορον πὸ ." ἢ 

οἰᾶῖθβθ ρυϊαὶ ΤΊ ΘΥΒΟΙ. 1092. αἰνῶ γε ῬΘΆΓΒΟΗ. : ποιάν μ 

ϑου ὝῆΊοΒοΙον, αἰνῶ δέ ϑ᾽ ὑμᾶς Υυπάᾶοτγ. τε μισϑοὺς ΗΙ, τα 

ϑέμιστας ΝῊ εἰ!, δ᾽ ἀοιδοὺς Ἠοἰπιβοοίμ. 1028. φέγγη μῤναρ γε ῇ 

1094. ἔνερϑ᾽, ὦ ϑεοὶ κατὰ γϑονός ΒαΓβθδ. ΥΘΥΒΌΤΩ δ" -- 

ΜΙ ΘΓάθη. Ῥοβξὶ 1026 Ἰδουπδπι βιαίας ΚΙγΟΒΒΟΗ͂. ; ὐέδγαῇ 

σεῖδος ὙΔΊΟΚΘΗ. Ῥοβὶ 1027 5υρρὶεὶ ἀνδρῶν τελείων μκάξ ον 

τειον σέβας, λαμπρὸν ὃ ̓ ἐφήβων ἄνϑος, ἐν δὲ παρϑένων τὴ ἐπ .. 

1028. ἀνδρῶν γυναιχῶν τε στόλος Ἠδγίαπρ.. ν Ροβί 10 ἜΝ 

Ἰαδαπαπι βἰαϊαϊ Ηοτπι., ἀνδρῶν τε. ταύτας δ΄ Εὐμενέδας χα ἐκῷ 

νας Ξυρριοὶ ΜΙπΟΚΥΙΖ. 1029. ἐνδυτοὶ ὃ γακοβο]ά, ἐν τῇ 

σφ᾽ Βοῖμε, ἐνδυτῶν Ηδγίαῃβ. Αηΐθ 1080 ἰδουπᾶπι οἶα 5 τῇ 

ναὶ Πσττη., Βαρρ!εὶ (δώροις ἐτεέίοις εὐσεβοῦντες χαὶ λιταῖς φὐλυςτασει μ 

χαὶ (γοὶ τὰς) πρόσϑεν οὔσας δυσμενεῖς. νῦν ὃ εὐμενεῖς Ἐν 

εἰς τὸν πάντ᾽ ἐπωνύμους χρόνον ΤΊ οβ. 1080. οἰμᾶτε ψε ̓  , 

Ῥορὶ 1050 Ξυρρ!εὶ προπομπὸν εὐφήμοισι σὺν προσευγμασιν - ἰοτβοδι. 

1033. ΠΑΗΡΑΧΟΡΗΡΉΜΑ φυδοβουιθὶ Μετ. βᾶτε δόμον. 6}1π| 

Ηστπηι., (βᾶτ᾽ ἐς δόμον 50δ016 8614), βᾶτε δόμοι [ληνποοᾶ, τὸ
 Ἂς 

ὁδόν Μοΐποκο, βᾶτε δόμους νεὶ βᾶτε δ᾽ ὁμοῦ τοὶ βᾶτ᾽ ἐν ὁδῷ Ῥα- 
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Ιογ, βᾶτε νόμῳ Μρεκοὶ, βᾶτε δρόμῳ ΝαΑθοτ. δόμον μεγάλαι: φελό- 
τίιμον Βυῦρθ5. μεγάλας ἐρέτιμοι ΤὨέοΥΒΟΝ. 1084 νυχτὸς ἀϊὸ- 
νῆς (761 ἀειδοῦς) Μυβθγ. ἀπαιδὲς (οὑπὶ Ποηα] βοῃθ) οἱ τύχαι τε 
1039 ἀοἰού Ὦγδῖθ. 1080. γαῴουσαε Βομαυοίχ, χωροῦσαι Ἡ Κο885, 
χωρῖται Ἠοττηδπη. 1086 οἱ 1040 ΕὩΓ5 ὑγθυἱ Ὑ ἐβίρ αὶ. 1038794. 
ὠγυγέαις καὶ τιμαῖς... περέσεπτα τέτυκται ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ, ὠγυγέαις, ὡς 
τιμαῖς .. περίσεπτα τύχητε ΚΙΓΟΒΠΟΗ͂,, ἔογί. ὠγυγέαις, οὗ τιμαῖς... 
περέίσεπτα τέτυκται. 1058 54. τιμαῖς καὶ ϑυσέαις πυρισέπταις 
τε τύχαισιν γὙ6] πυρισέπτορε τύχᾳ τε (οἰ 1086 εὐϑύφρονι) οἸ᾿πὶ ΗδθΓπι., 
καὶ τιμᾶς ϑυσίας τε τυχοῦσαι περίσεπται οἸΐπη Βοί!, τιμαῖς καὶ 
ϑυσίαις περέσεπταε τύχᾳ τε Βυί]ον, καὶ τιμαῖς περίσεπται ϑυσέαις τε 
τύχᾳ τε θυγρθ5, χαὲὶὲ τιμᾶς ϑυσίας τε τύχοιτ᾽ ἂν περίσεπται Η γ0585, 
τιμαῖς καὶ ϑυσέαισι τύχᾳ τῳ περίσεπται Βοί!θα, τιμαῖς καὶ ϑυσέαισι 
τύχᾳ τε περισέπτᾳ ΜΙποκΚνΖ, τιμαῖς καὶ ϑυσίαισι τύχαις τ᾽ ἐρισεπ- 
ται [ληνοοῦ, τιμαῖς χαὶ ϑυσίέαισιν ἐν εὐχαῖς τ᾽ ἐρέσεπται ϑομηρίάο- 

ΜΙη, τιμαῖς χαὶ ϑυσίαις τε καὶ εὐχαῖς περέσεπται ϑοΠΟΘΠΙΔΠΗ, τιμαῖς 
πυρισέπτοις τε σὺν εὐγαῖς (απ πυρισέπτοις τε τύχαισιν) 

Ηρσῃη., χτύναις (γ6] χτοέναις) καὶ ϑυσέαις περίσεπται πλατυχαῖταε 

Μορκοὶ, τιμαῖς καὶ ϑυσέαισιν ὑπαὶ πυρισέπτοι ῬΆ]ΟΥ, τιμαῖς καὶ ϑυ- 
σίαισε τύχαι περίσεπται οἸΐτη, ρΡοβίθα τιμαῖς καὶ ϑυσίαις περίσεπτ᾽ Ν᾿ 
ἔχητε ὙοΙ], τιμαῖς καὶ ϑυσιᾶν τε τύχαις περίσεπταε Οδοτγάϊοῖ. 
1039. περέσεπτα τυχοῦσαι Μαβρτ., περίσεπται τύχοιτε ὙΑΚοΒοϊά, 
περισέπταις τε τύχαισιν οἰΐϊπι Θοῃποίζ, περέσεπτα τύχοιτε ϑο ΒΟ] 6Ποϊά, 
περίσεπται τετύχγησϑε Ο ΜΌΘΙΙΟΡ, περίσεπται ἐν εὐχαῖς Βατγίυῃρ, 
περέσεπτα τύχοιτ᾽ ἄν Ἠεοϊπιδοοίῃ, περίσεπται ἔσεσϑε Ἠογπογάθῃ. 
1040. πανδαμεὶ 0». (πανδημεὶ ἔ σ΄ Ἐ) 1041. (ῖ}λαοι δὲ κατ᾽, 
εὐθύφρονες γὰρ οἰΐπι Βοί!θ, ἕλαοι δ᾽ οἴχοις χκεὐϑύφρονες γᾷ Βυτ- 
8658). χαὲὶὲ τᾷδ᾽ εὔφρονες γᾷ Ηρτπι., κἀὶ εὔφρονες ἀεί Τὐπποοᾶ, 
καὶ εὔφρονες ἀστοῖς Ἠατίυηρ, καὶ εὔφρονες αἴᾳ Μοΐίποκο. 1048. 
δεῦρ᾽ ἴτε {δή Μεΐπεϊκθ. ζχαὶνδ σεμναί ΜοΥκο]. {καὶ οἰἑπι, ροβῖθα 
(σὺν» πυριδάπτῳ Ηδθτη)., ζνῷ» πυρδάπτῳ (οἱ 1046 Ζεὸς παντόπτας) 
ὙΊ 656 16ν, {τᾷ πυριδάπτῳ. ΝῊ εἰ]. 1049. ᾿λάμπᾳ Ηρτγπ., πεύχᾳ 
δομβοοθιηδηη, λαμπῷ Μοτγίκοὶ, πανῷ Μροίηθκθ. ὁδὸν {δ᾽ οἰπι Ηθεσπι. 
1064. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τύπον εὔδαιτες των Μυβργ., σπονδᾷ δ᾽ ἐς τύ- 
πον ἔνδαϊδ᾽ οἴχων (σπονδᾷ δὲ τόπων ἐνιδαίδων οἸϊτ) Βοίῃ6, σπον- 
δαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν καὶ δᾷδες εἰσιν Βυγρο8, σπονδαὶ δ᾽ ἐς τόπαν χτέ. 

Ο ΜΏΒΙΙου, σπονδαὶ δ᾽ εἰσόπιν ἐνδᾷδες ἴτων ΤἸλῃποοᾶ, σπονδαὶ δ᾽ ἐν- 
δάϊδες τοι ἐν οἴκῳ ΕὙΔΏΖ, σπονδαῖς δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐνδάδεσιν οἴκων 
ΤῊ ΘΟ βοὴ, σπονδαὶ δ᾽ ἔστων ἐνθάδ᾽ ἐνοίκων Ἠατγίαῃρ, σεμναὶ δ᾽ ἔστε 
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χαὶ εὐμενέδες ϑεοί, μοϑίθδ σπονδᾷ δ᾽ ἔστε πανευμενίδες ϑεῶν ΟῚ], 

σπουδὰ δ᾽ ἐς τόπαν ἐνδαῖς οἴχων ον ογάϊ, σπονδαῖς δ᾽ ἐς τὸ τέ- 

λειον (γ61] πάνωρον) ἀσένοις Τοάί. 1046. ἀστοῖς ὃ Πανόπτας 

Βοί!6. 1047. οὔρια οἰϊπι Ηοτπι., ὄντως ΒοΙΠ6, ἐς τάδε ὟΥΪ656- 

16γ,, γεῦσέ τε οἰϊπι ΥΥ 61}. (συγκατέφαν Μυβρτδγθ). 

ΑΡΡΕΝΩΙΧ 

Α0 

ΝΙΤΑΜ ΑΕΘΟΗΥ ὮΙ. 
ο"-----......... . 

Ρᾳρ. 467, 1. 83 ἀδελφὸς καὶ ᾿Ἀμεινέου Υθ00. 10. ξε΄ οι, 

ξδ΄ ἘΞΒ Δηβ6. 10--18. γοῦῦα συνεχρόνησεν .. πεζομαχίας 

βϑοϊααϊ Ε Δ ΠΠ.8. 19. ἀχραῖον ΒοΙΠ6. 42. γυϊσαίυγ ριστο- 

φάνους: ᾿Δριστοφάνει γϑαυϑἰν]} ΒοΙΡ. 28. τρέτης ἡμέρας Υθ00. 

Ραρ. 468, 1. 6ἱἹέρωνα τὸν Σικελίας τύραννον το00. υ]ρο τινὰς. 

10--18. γοῦῦα τινὲς .. ἐξαμβλωϑῆναι γῬοϑὶ ἀμοιβαῖα 1. 1 ἰγδηϑρο- 

εἰς Βοίμο, ροβὶ χέχρηταε 1. δ Νδοᾷθ. 11. Εὐμενέδων ἐσπειραμέ- 

γον εἰσαγαγόντα ΒυΓΒΒ8. 1384. χτέσαντος Ε Ε ΙδΔηρθ. 16. ὧν 

ἐτῶν πέντε πρὸς τοῖς ἑξήκοντα ῬγῸ γηραιός Θχἰ θοηΐ ΤΘΟΟ. 

Ραρ. 469, 1. 8 (χρυσὸν λαμβάνειν γθ00.). ἔτη ξε΄ τοοῦ. ξϑ' 

Ὀἰμηὰ. 4. δράματα ο΄ καὶ ἐπὶ τούτοις σατυρικὰ ἀμφέβολα πέντε 

ἄπο τοοῦ., δράματα ο΄ (ὃ) ὧν σατυριχὰ κα (οχοϊαϊῦ πυπιθυ 5) καὶ 

ἐπὶ τούτοις ἀμφίβολα πέντε Ὀἰϊπάοτί. σατυρικὰ ἀμφὶ τὰ ιε΄ Οδδϑαυ- 

Ῥομα5, σατυρικὰ ἀμφὶ τὰ πέντε πρὸς τοῖς κ΄ (γ6] λ) Βοίϊιθ, σατυ- 

ριχά: ἀμφίβολα πέντε Ο ΜΆ6]]θΓ, σατυρικὰ κ᾽ ἀμφίβολα πέντε ὁ 

ὙΥΔΟ βιπ ι, σατυρικὰ χγ΄, ςγ΄ τὰ πάντα Ἐ ΒΟΒΟΒΙ͂Ι, σατυρικὰ χ΄, 

ὧν ἀμφέβολα ε΄ ΒοΙΡΚ. --- δεχαπέντε Ῥ1Ὸ τρεισκαίδεκα ΟΔΒΔΆΒΟΠΙ8. 

8. τὴν δὲ σκηνὴν τοῦθ... 10. χειρέδε Βοθοτί., χάριεν ΒοῖΠθ6. 1054: 

τῷ σώματι τϑ00., τῷ σωματέῳ ΝΥ ΘΒ ΥΠΙΔΠΏ, τῷ ζώματι ΥΊΘΒΘΙΘΓ. 

16. ἀπολαμβάνοι τθο., ὑπολαμβάνοι ῬΑΙΘΥ. 91. εἰσιόντα Ν,ϑυΟΚ, 

ἐπιόντα ΟἿδιη, ποιήσαντα ΒΙαγ68, ἑπόμενον Ἠφἰπιβοθ ἢ, ἔπειτα 

Ῥδραβθους, ἰοτί. ποιοῦντα. 

Ραρ. 470, 1. 11. διτταὶ γάρ Β Ὁ ΔΠΠ|8. 

ΑΡΡΕΝΩΔΙΧ 

ΑὉ 

ἘΑΛΜΕΝΤΑ. 

ΕὙρτηθηΐα ΟΟἸ]Θσογαηΐ ϑίδηϊου (θα. Τοπαϊΐη. ἃ. 1664 Ρ. 688 

--ρ649 οἱ 868--- 866), Ῥαὺν (1146), ΕἪ Βοίμε (1806. 1844), Βυῖ]ο Ὁ 

(1816), Ο( δομᾷϊ, (1821), Ὗ Πιπάογί (1880. 1869), Εἰ Αὖ ΑἸ ΓΘΠΒ 

(1842). ΕὟ αρπον (1852), α Ηδϑυηδηη (1852 510}16 1859),  Α Ηδε- 

[ὰηὴρ (1865), ΑΙ Νδῦοκ (1856. 1889). 

1. Υ.1 εὔϑετος λέβης 6]. Ας. 461 ἘΠΡΟΙ5. 4, ἀπαρ- 

τίως Β.6 Γ᾽. ὅ. Υ. Τιοῦροκ Αρίδορῃ. Ρ. 621. -- [ῃ Ἰοοὸ ΕΥ̓ Πι. 

ααᾶ., 4αθπὶ ἷς βου ἐν δὲ Αἰγυπτίοις οὗτος αὐτὸν Δέα τὸν Π)λού- 

τωνα καλεῖ, Αἰγυπτέους ἰηιο!]ορὶ ἔα θα]δπὶ Ἱἱχέτεδας Ρυϊαῦ Ηδνίαπῃρ. 

β. Υ͂. 1 τί δῆϑεν οἸϊπι γυϊρο. --- τέ. δῆϑ᾽ ἕν... τιϑέαται οἸἐπὶ Ηθτ- 

τ8Πη. --- τέ δή ποτ᾽ Οοβοί, δἱ νἱάθ ἀοιηρθυζ. Βγιοιβί. ἀθ στΊθ ἢ. 

Τταρ. Ρ. 6. Οἷγ. οἰΐαπι Μυ8. Βθη. ΠΡ. 16. -- Υ͂. 2 σεμνὸς 

Ῥαραρθογρ. --- Υ͂. 8 ἦ χαὶ.. φάτις (βπ6 ἱπίογγοραί!οη0) Ῥϑαν αὶ 

γ. 8864. οἰάθῃπὶ Ῥϑύβοπδθ οαΐ Ὑ. ὈΥΪπηὰπ δββιρηδί, ἣ καὶ Ἠθαί ααὶΐ 

γ. ῶ--4 οἷάθῃι ρϑύβοπδθ ἰγίθαϊϊ. [Ιἄθπὶ 8}}} ἰδοϊθηΐθβ ἧ χαὲ βουὶ- 

θαυηΐ. 160. καὶ πάλτ᾽ ἀναγκύλητα Υαϊοβῖι5, καὶ παλτά γ᾽ ἀγκυ- 

λητὰ ΒοΙίΠθ. 17. Καπαιεύς μου καταλέγεται λοιποῖς ἀκέραυνος 

ἄρουρ᾽ ὃν ἐνηλυσίων ἀπέλιπεν Ῥαυν,, Καπανεὺς μὲν οὖν καταλεέπεται. 

“επαίοις δὲ χαράνοις ἀραρὼς ἐνηλύσιος ἀπέλιπε, γοβίθα καὶ Καπα- 

νεύς μοι καταλεέπεται, λοιπὸς δ᾽ ἀκέραυνος ἄρουραν ἐνηλυσίων ἀπέ- 

λειπον Βοίμο, Καπανεὺς μὲν καταλείπεται λοιβαῖς ἃ χεραυνὸς ἀρούρων 

6 ΙΟΚον, Καπανεὺς μὲν ἂν ἀλλ᾽ ἑπέτας λοιποῖς ἀκέραυνον ἄρουραν 

ἐνηλυσέων ἀπέλειπεν Ἠογιδπῃ (οραβο. ΥἼΠ Ρ. 209 54.), 4. Καπανεὺς 

ποῦ καταλείπεται; Β. κόλποις ὃ κεραυνὸς ἀρούρων ἐνηλυσίων ἀπέ- 

σεισεν Ἠατίυηρ, Καπανεὺς ὁμοῦ καταλείπεται λοιποῖς, ἀτέραμνος δ᾽ 

ἄρουραν ἐνηλυσίαν ἀπέλιπεν Ζακα58. λελοέτευται γγῸ λεέπεται οἷ λοι- 
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ταῖς... ἄρϑρων γτοὸ λοιποῖς... ἀρούρων Μ ϑομπιαί Ζο βοῦν. ἔ. ΑἸΐου- 
ν. 1866 Ρ. 861. Λαπανεύς μοι χκατερεέπεται" δούπησ᾽ ἀκέραυνος 

ἄρουρ᾽ ὅτ᾽ ἐνηλύσιόν νιν λάβεν αὶ Α ΡΑΡΔὈΑΒ,]6108. 19. Ἠργιηδηη 
ΟΡαΒ6. ΥἹΙ Ρ. 207 τραγικὴ δὲ ἡ ὄρχησις. Αἰσχύλος ᾿Δργείοις. ἦν δὲ 
χαὶ σατυριχή, ἥ ἐστι σίκινις. 20. »Ροίαϊϊ ΑΘΒΟΏγ]ὰ8 ΒΟΥ ΌΘΓΘ 
ποῦ δ᾽ ἱερὸν Ἀργοῦς ἐστε φωνὴῆεν ξύλονε Νδιοκ. αὐδάσον 1. 6. 

αὐδᾶσον Βαϊ] ον, αὐδῇσον οτος Ζο ποῦν, ἢ, ἀ. ΑἸτογῦν. 1841 ῥΡ. 91. 

21. Αἰσχύλος ἐν Ἀργείοις ΝὟΟ Θ]]ΔΟΥ. 22. Υ. 2 χαὶ τοὐπέκλημα 
ἀπ ἰδηΐον βου ρϑὶὶ ΜοῖπθΚο. --- χαὲ τἀμπλαχήματ᾽ {ζοὺ μάλ᾽ ἐν μα- 
χρῷ χρόνῳ ἰἱ ποινὴν ἔτευξε) τῷ περῶντι τὴν θέμιν Ἠαγίπηρσ. --- 

τὴν ϑέμιν (ἔσται χαχύν) ΝΝΘΉΘΥ ν. 1 οὔ γν. 2 σὰπὶ ατοίϊο ἀϊδβίπη- 
568. 28. Υ. 1 τιν᾽ ἀργόν Μϑομπηάϊ, τὸν ἀρχόν ἨογνΝογάθη, 

σὺν ὀργᾷ ΕὟΝ ϑομπίαί. -- Υ. 1534. χυρίξειν τιν (ἀ0ΓΥ. ῬΓΟΠΟΠΊΘΗ), 
ἀργά: φϑάσας τοῖσδ᾽ ἐπ᾿ ἔργοις προπηδᾷ τε κᾷσσει ἴδῃ ΒιΐηΚ. 

Υ. 2 προπηδήσεται νῶν οἸϊηι Υ. 26. ἀνϑρωπόμορφον κῆτος ἐξ 

ἁλὸς φανέν ὶπάοτί ῬΏ]Ο]. ΧΤΙ Ρ. 189 οἱ ΧΥ͂Π ρῥ. 720 (κῆτος ὅδατι 

σύννομον τηᾶγυ]ς ΝΑΙΟΚ). --- ϑηρίον δ᾽ ὕδατι Ζακα8. --- συξζῶν ὕδει 
Μείπεκο. --- ἀνϑρωποειδὲς ὕδατε ϑηρέονν συξῶν. 5οΥθθη5 Αἰσχρίων 

ΡΓῸ Αἰσχύλος, Ἐ ἘΠ]18. 91. Υ.1 βὔβοια καμπτὴν ΟΥ̓ΔΠΙΟΓ, ἔὺ- 

βοῖδ’ ἄχραν τὴν ΒεοΥΠμαγάγ. Ηος ἔτ. βυθίαηχῖῦ ἐγαρτηθηΐο 82 

γΑΙΟΚΘΏΔΘΓ. 992. παρεχπεσών Ὑ ἸΟΚοΠδοΙ, παρὲχ ἐερσέων, ὨοΟ 
ἔν. Αϑβϑοτιοπὶ νἱπάϊοδηβ, Μϑομπιαΐ Ν. ΒΠοίη. Μα5. ΥἹ ρΡ. 608 54. 

833. Ξιρήρου λιμήν ΟΔδδιθοπ5, ξιρήρους λιμήν ϑοῃᾶϊζ. Ζεφύρου 

γ6] Ζεφυρίου λιμήν Ἠθγπδηη Ορι50. 11 Ρ. 69. Ξιφωνέου λιμήν" 4. 

1: Ποντέῳ κα καὶ καὶ ὁ πορϑμός" ταῦτα γὰρ πάντα [τὰ] περὶ ᾿βήγιον. 

Ἰδρίων Βοτημαγαν, Ζεφύρου λιμήν" 4. 1. ]. οὗ πορϑμός. ταῦτα... 

ὄρεια Βοίμο, Ξιφήρους λιμήν .. [τὰ] περὶ Ῥήγιον ἡ ἃ κα Ἰδοέωνζος 

ἔργονν οἱ. Ὀϊοά. ΙΥ͂ 86 Μοίποκο ΡΏΪ]0]. ΧἼΠΠ] Ρ. 61054ᾳ. -- περὲ “Ῥώον 

ΜϑοΒπιαι. -- τῶν περὶ ἱῬήγιον ὁρέων Ν᾽ αἰοβῖα8, τῶν... νεωρίων ΑἹἸ- 

Ὀοτί. 94. ϑερμοῖσι λουτροὶς Οονεῖ. Εοτί. χαλοῖς δὲ λουτροῖς. 

-- ἐχλέλουμαι μὲν ϑομᾶϊζ, ἐκλέλουμαε δὴ Βοῖί!θ. Νδιοκ τηυΐαΐο 

εχ Ὑαρπουὶ οοπἰθοίαγα γὙϑυβααπὶ ΟΥἀΪπ6 εἰς... Ἱμέραν δ᾽ ἀφικόμην 

χαλοῖσ:.. δέμας. 85. ϑομο!ίαπι Επιγ. ΒΠ68. 86 510 βου 1 Ηδι- 

ἰὰπρσ: Αἰσχύλος δὲ ἐν ᾿Ηδωνοῖς τὸν μὲν (50)]}. Πᾶνα) Διὸς υἱὸν καὶ 

Διδύμης, τὸν δὲ Κρόνου. 86. μὲν ἀοϊοῦ αὐ ὁχ ΑΥΒίΟΡΔΠ6 1118ἃ- 

ἰὰπὶ ΕΥ̓ ΖΒΟ6 (δὰ Ατὐἱβίορη. ἤδη. 1528). 87. ἄγων ϑοιιϊζ οἱ 

Ηογνθγάθη Εχογο. οὐὔἱΐ. ἢ. 25ᾳ. Αὖὐ οἷν, Αἄθβρ. 298 Ν. ἀγὼν γὰρ 

οὐ μέλλοντος αὐλητοῦ μένει ἀλκήν, Ἠοτγοά. Υ1Π| 69. --- μενεῖ δοῃάϊ. 
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38. Υ. 1 περὶ νεχρῷ νεχρός Μοίμοκο Ὑἱπά. ΑὙΙΒίΟΡἢ Ρ. 179. -- 

Υ. 2 ἐκχεχευμένοι Ῥᾶιν, ἐχπεφασμένοι Βοί!ε, ἐμπεφραγμένοε οἸἱπι 

ΗδΥΔΠη.  48.Υ͂. 1 χἀπεὶ τόδ᾽ εἶσι Βινί. --- Υ. 28ᾳ. ἐγὼ δ᾽ ἐγείρω 

πρευμενὴς . . νόμοισι ϑέλγων Βοίϊια (ϑέλγων οἰίαπι ΗδΥΠ6), ἕως τ᾽ 

ἐπεγερεῖ πρευμενῶς .. νόμοισιν ὕμνων ΗδγΝΘΓάθη. -- Υ. 8 νόμοις 

ἀοιδῶν Ἠφαίι, νόμοις γερόντων Τουρ, γάμους ἐδόντων Ηαδγίαηρ, νό- 

μοισι τέρπων ΟὈοΓαΪοΚ, νόμοισιν ὄντας Ζ8 188. 44, Υ.1 τρῆσαι 

ατοίία5, βρέξαεν ΔΙοΚοηδοι, ϑρώσκειν Ἠατίαηρ, πλῆσαι Μεοΐποκο, στρῶ- 

σαι Νδυοῖ, χροῦσαι ΒᾺΝ Βομιηηάξ; τρῶσαι ἀοίοπαϊς ΝΥ ΗΕ ΟΒΟΒ ον ΦΔῃΓΡΌ. 

ἴ, 6155. ῬΆ1]0]. 109 Ρ. 88 οὐ Η Βοϑὶὶ Ηργηι. ΧΥ͂ ῥ. 615 δ]]ἴα ρ]οββᾶ 

Ηδβυοῆ. τρώζξειν: φιϑυρέζειν, συνουσιάζειν, αυδα αὐϊάθηη ὁχ Ηοπι. 

Χ 128 τοροῦϊ Ναυοκ. -- Υ. 8 εὐνοοῦντος ατοίζι8, εὐρώεντος 

ΥΔΙΟΚΘηδοΥ. -- Υ. 4 ἔδευσε φαίη, ἔδυσε Υ ΔΙοΚομδοι, ἔπλησε ΒυΠη- 

Κρη. -- Υ͂. 6 δένδρων ὀπώραν ὙΔΙΟΚΘΏΔΟΓ, δένδρων δὲ τίς ὅρος 

Βοίμο, δένδρων δέ τις ὄπωρ᾽ ϑομῦϊ,, δένδρων ὀπώρα δ᾽ Ἠαγίαπηρ. 

-- ΨΥ. ρ54ᾳ. δένδρων τ᾽ ὀπώραν ἐκ νοτέζοντος γάμου" τέλει᾽ ὅσ᾽ 

ἐστί, τῶνδ᾽ ἐγώ Καὶνε!. -- Υ͂. 7 τῶν δ᾽ ἐγὼ παναέτιος Ἠδγΐαηρ. 

45 Αριὰ Ηδρβγομίιπι Αἰσχύλος Δανάῃ ΔΑἸάϊπᾶπι βθουΐα8Β Ρᾶαν. -- 

»ϑιη6 816 αὐἱὰ ΞοΥρ515586 ροθίδιη : χαϑαέρεται δὲ γῆρας ἀνϑρώ- 

πων φύσις. οὐ ΒΑΌΘΌΪΒ. οΥα ΙΟπθ πὶ Ομ θη ἢ 551 Π|81) ΡΘΥΒΟηδΘ Υ8- 

ΠΘΥΪ8, Ροϊθηςδηι βυδηι ἀθοϊαγϑηϊίβα Ηθγδηη ΟΡυ80. ΠΠ μ. 886. 

χαϑαύίρομαι γέρας Βοίμθ. 49 Τ1,οππιἃ οΟΥΓαρΡίαπι υἱἀθίαῦ Νδυοκίο. 

561. Ῥμοί. Ι6χ. Ρ. 47. 11 5ἷ6 οογγῖριῦ Βοίμο: ἑφοῦσα" τροφὰς διδοῦσα 

χόνδρον... βιοτὴν αὔξιμον ἑφοῦσα, αρῃον: ἕφουσα' τροφὰς δὲε- 

δοῦσα χόνδρον καὶ σῖτα ἑφητά... ἕψουσα. “Ἱππῶναξ, ΗρρΡοπδοί5 

Ἰοοιπὶ Θχοαἶβ586 γαΐαβ, απ ἔψισε κἀπέλουσεν ἀσχαρέζοντα ἴυϊ556 

Ραϊαὶ Βειρκ, Μϑομβη ας: ἐμψέουσα: τροφὰς διδοῦσα χόνδρου »βρω- 

τὸν αὐξέμην ἐμφέουσας “ἱππῶναξ. καὶ ψιφὰ τὰ ἑφητὰ Δἰσχύλος 

Τροφοῖς, Ὀἰϊπάονῖ 510: ἐμφέώυσα.. χόνδρου. ἀϊσχύλος .. ἐμφίουσακ. 

καὶ ψιρὰ τὰ ἑφητὰ Ἱππῶναξ. Υοτθᾶ ῥβιοτὴν αὔξιμον ἑφιοῦσα Ἠϊρ- 

ΡΟ δΟΙ {θα ϊῦ οἰΐαῃ ἴθ Βγῖκ ῬΆΪ]ΟΙ. ΥἹἱ ρΡ. 48, ααὶ ἢση0 νοΡϑυ πὶ 

Ηἱρροπδοίθαπι ἰηγθηΐϊ: τροφὴν βιωτὴν αὔξιμόν τ᾽ ἐμφιεῦσα. Ναυοκ. 
ἐμφίώουσα Ηὶϊρροπδοίοδπι 6556 σ᾽] ο558πὶ ραΐδί, οαἱ ΘΧρ δ ηά86 Δἀπιοίιβ 

[πους ΑΘΒΟΙΥ} γΘΥΒῈΒ 510 ἔουία556 βου θθηᾶαβ: βιοτὴν αὔξεμον ἔφουσ᾽. 

γοσδθυϊαμη ἑῴψητά ΑΘβοῦγ]ο {τἰθυϊ Μ Βομτηαΐ Ζε βοιν. ἔ. ἃ. Ογπιη. 
ΙΧ γ. 988. ὅῷ. δίχραιρα ν6ὶ ροίϊυ8 δέκορα φγτὸ δέκρα ΤουΡ, 

δέχρανος Νδμοῖς. ὅδ. Υ. 2 Ἥρας τε οτηϊδὶί ϑομᾷϊς,, αὐ Ἰηΐθθγο8 

γΘΥΒι15 ὨδΔὈΘγοί. δ7. Υ. 154ᾳ. σεμνὰ Κότυς .. καὶ ὄρεια χεροῖν 
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ὄργαν᾽ ἔχοντες Ἠογπᾶηη. σεμνὰ Κότυς, ἣ ᾽ν τοῖς Ἠδωνοῖς ἘΔ 

ΑἸ γθηβ. -- ὄρϑιά τ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντες Ῥαιν,, ὄρεε᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντ τες 

οἰἶπι Ὀἰπάοτνί, ὄρσασα τάχ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντας νοὶ ὄρος εἰς ἄγει ὄρ- 
) »ν . » » » »] »ν ) Υ δ ΄ 

γαν᾽ ἔχοντας ΕὙΪΘΌΘΙ, οὔρει᾽ ὄργε ἔχουσ ΠοΌΘοΚ. Υ. 4 δαχτυλό- 

τευκτὸον ΤιοῦθοΚ. Υ. 6 χαλχοϑρόοις ϑοδιροσ. Υ. 10 ἠχὼ τυπάνου 

δ᾽ ΕὟ βομιιίαι. Υ. 1054ᾳ. χῶσϑ᾽ ὑπογαίου βροντῆς τυπάνων ἠχὼ 

φέρεται βαρυταρβής οἰϊπι ἨογοΓάθῃ. 60. γοββίιβ Ῥδγοάϊδθ 

ἰοΥΠΐπο5 ἀ8αᾳ6 δὰ ἤποπι ἰοἰΐα8 ΒΘΓΠΊΟΏΪΒ Υ. 145 ργορᾶβδί, ΕτΖ- 

56.868 δᾶ Ατίβίορῃ. ΤΉ θβπ. ν. 18 Πδᾶθο ἔβύγθ 6ΘΧχ Αθβοῦυ]0 βυμπηρίᾶ 

6886 Ραυϊαῖ: ποδαπὸς . . στολῇ τίς ἣ τάραξις τοῦ βίου; τί ὦ. | 
Ἃ» ἢ 

χροχκωτῷ; τί δὲ, ὦ.υ.! τό ὁ καὶ «.: ὡς οὐ ξύμφορον. ! 

ὦ καὶ ξίφους κοινωνία; ἱ τίς δ᾽ αὐτός, ὦ παῖ; πότερον 

ὡς ἀνὴρ τρέφει; ] καὶ ποῦ ὦ, ποῦ χλαῖνα; ποῦ ὦ. ὦ. Ι ἀλλ᾿ ὡς 

υνὴ δῆτ᾽" εἶτα ποῦ . ὦ. ; τέ φής; τέ σιγᾷς; 61. μαχροσχε- 

λὴς μέν, ἀλλὰ μὴν χλούνης τις εἰ ϑάνογπ, μαχροσκχελὴς μὲν ἄρα 

καὶ χλούνης τις εἶ Ὕ ΘΙΟΚΕΓ, μαχροσχελὴς μὲν ἄρ᾽, ἄνα, χλούνης 

εἰ Βογημαγάν, 417. μαχροσχελὴς μέν. ΛΥ̓Κ. ἄρα μὴ χλούνης 

ἦν; ΗδΙΙΔΠΗ, μαχροσχελὴς μὲν Ἄρυμος ὡς χλούνης τις ἦν 

Μριθας. 62. τές... μουσόμαντις ἄλαλος, ἁβρός, ἀσϑενής; νΡο- 

βίθα ἄλαλος; ἀφραδὴς ὧν στένε: Βοίμο, τέ ποϑ᾽ ὃ μουσόμαντις ἀμα- 

λὸς ἁβροβάτης τόσον σϑένει; ΕὟ ΕΥϊίΖΒοΙ6, τίς ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ μου- 

σόμαντις ἀμαλὸς ο, ἁβροβάτης Μϑοϊάς ῬΆΪ]ΟΙ. ΧΥ͂ΠΠ ν. 228. 

--- ἄλαλος ἄβροτος ὃν ϑένει Βταποῖ,, ἄλαλος, ἅβροπος, ἐν στέφει: 

Βοἰξῖσ, ἄλαλος, ἅβρ᾽ ὃς ἀναστένει Ὑ οἸοκοτ, ἄλαλ᾽ ὃς ἄβροτά τ᾽ 

εὐϑυνεῖ. γε] ἀμαλὸς ἁβροβάτης σϑένει Ἠθγπᾶπη, ἄλαλος; ἁβρὸς 

ὕσον σϑένει (ὅσον σϑένεε οἰϊπι Πἰπάοτἢ) Εἰ Α ΔΑΒ ΓΘη5, ὃ λάλος ἀκρα- 

τὴς σϑένει; Ἠδγίυῃρ. --- ὃν στένει Ῥαινν. ὙοΥῦα ὃν σϑένει ἱ. 6. 

ὃν στίχον ϑέ νει ΑΘΒΟΏΥ 6586 ἢθσαΐ ΒῪΪΘ06] ΟΥ. ΒΔΙΎΤ. ἔγ. Ρ. 139. 

θ4. γογῦα ροορίδθ ἴοτίαβϑβθ μᾶθο ἔπῖββθ: νεβροέδας δ᾽ ᾿Ηδωνίδας γε 

ζον βυβρίοαίυγ θη. ΑΘΒΟΒΥ ΠῚ Δ]Ία 10 000 τι81ΠῚ 6586 Υ6ΓΌΟ 

(κατ)αιγέζεσϑαει, ἰὰ ἘΔ ΟΠΪ5. δαΐθπι Ρ61165 πἰπηα]θοσιπι (κατ)αιγέδας 

ΔΡΡΘΙΙα556 ρμαίΐαΐ ΥΥ̓ ΑΘΠΘΓ. θ8. ν»Αὐαἱ Οορδᾶπαπὶ αἰοὶ ΡυϊδὈΪΠη118, 

αἱ 5ἱ Βαϊαππιοάϊ αυἱϊὰ 5οτρίαπι ἕαϊε: “παι μὲν δὴ πατρὸς Ὠκεανοῦ 

γείτονες αὗται ἃαὺ Φογοπὶ υἱ “βὲπαι μὲν δὴ πατρὸς αἵδε Διὸς χει- 

μωνοτόχκοιε ἨδθΙΙΙΔΏΗ. θ69. Υ. 2 δυσμαῖσι σοῦ ΟΔΒΔαθΟΠαΒ. 

Υ. 3 Ἡφαιστοτυχές ϑοιινεἰρᾶθβογ. Υ͂. 456. διαβάλλων πολὺν οἰδ- 

ματόεντα περᾷ δρόμου πόρον" ὅτ᾽ εἷσε ΟΔΒΒΔΆΘΟΠΙΒ, διαβάλλων πο- 

λὺν οἰδματόεντα περιδρόμου πόρον εὖδει Βοίδο, διαβάλλει πολὺν 
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οἰδματόεντ᾽ ἀφέσει δρόμον περανοῦσ᾽ εἰς ἘΤΊΘΌΕΙ, διαβάλλειν σάλον 
οἰδματόεντα περῶν δρόμου πόρον οἶδ᾽ εἰς Ν,ῆαρῃοΙ. Υ͂. ὅ πολὸν 
οἰδματόεντ᾽ ἀμφέδρομον πόρον εἰς Ἠδτηδηη, πόρον οἰδματόεντα φο- 

ρᾷ δρόμου συϑείς ΜϑομπΙαί Ζοιίβοιν. ἢ. ἀ. ΑἸίογί. 1866 μ. 868, 

οἰδματόεντ᾽ αὐρέδρομον (γ6] ἀφρόδρομον) πόρον συϑείς ἘΒὶ Ἐ]115, οἰδ- 
ματόεντα {πόντουΣ φαιδροδρόμου Καῖθ6]. -- Οὄρϑ᾽ εἰς ῥγοὸ οὐϑεὶς 

οἰἰδπη Βοίμθ. Υ͂. 6 ἱμερτᾶς νυχτὸς Ῥδαυν. 70. Ἡδριηναέ ΗδΥ- 
ΙΔ Πη. --- τορὸν ἥσουσι γόον Νάιοϊκ, χόρον ἕξουσι γόων ἨρΥνοΓ- 
ἄρῃ, "8]16πὶ πόϑον ἕξουσι γόων. 71. Αρυὰ ΟΙδθπι. ΑἸθχ. ὅ τε 
Εὐφορίων ὃ τοῦ Αἰσχύλου ΑΘΠΘΥ οἱ οἸἰπι ΝδοΚ. 4. Υ. ὅ 
τρία δ᾽ ἕεις Ναυιοκ. τρία δ᾽ ἀρραγῇ σάχῃη Αἱ ΑΡΔΡΔὈΔΒΙΠ6105. 
78. ὁ μὲν τὸ “έσβιόν γ᾽ ἐν ἐχφατνώματι ηαβῃμογ. -- ἄλλος δέ 
μοι τις Ηδγίαηρ, αὐἱ ρα ῬΟ]]. θαλαμηπόλοις 5ογ!δὶῖ, ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, 

ὃ μὲν οἸπ) Νᾶυοκ. -- ὃ μέν τι Ῥαυν. -- φάτνωμα καὶ Τουρ. -- 

φάτνωμά τι ἀρ]οθαΐ οἸἐπὶ ὨΙπάοτί. -- Υ͂. 184ᾳ. ἀλλὰ μέντοι “έσβιὼν 
. χῦμα τριγώνοις ἐκπεραίνεταε Ἠθδΐ, ἀλλὰ μήν τις Πέσβιον χκῦμ᾽ 

ἐν τριγώνοις ἐχπεραινέτω ῥυϑμοῖς Βοίμθ. 892. ΑΘΒΟΏΥ]Ο ἰγὶ- 
θαθθαῦ ααοηάδπι πλέω γράσου γε καὶ φοϑοίου καὶ ῥύπου Ὠϊηάοτῇ, 

πλέω γράσου τε καὶ ῥύπου γε χαὶ φόϑου ΑΥ̓ΙΒΙΟΡΒδηΐ Δαϑογ  ϊΐ, 
ηἰδὶ γϑῦθᾶ πλέῳ γράσου τε καὶ φοϑοιοέ ΑΘΒΟΒΥ], γογθᾶ χκαὲ παεῖρι 

γε καὶ φόϑου Αἱ βίορ ιδη8 βἰηΐ, ΒοΙρῖκ. 89. χὰ ἐχάμπτ τετ 
ξίφος 1 ὃ " χρωτ τὸς ἐνδιδόντος οὐδαμῇ (ἀντεῖχε) τόξον .. ἐντεένων 

σφαγῇ. 1 πρὶν δή τις κα παροῦσα δαιμόνων | ἔδειξεν αὐτῷ κα ποῖον μέ- 

ρος 1 ἃ ἃ χρήσασϑαι σφαγῇ Βαί!εν, ἔχαμπτε, τόξον ὥς τις ἐντεξ. 
νων, ξίρος τοῦ γρωτὸς ἐνδιδόντος οὐδαμῇ σφαγῇ, πρὶν δή γε δαξ 
μων οἷ παροῦσ᾽ ἔδειξέ τις, κατὰ ποῖον αὐτῷ ᾿λυε χρήσασϑαι μέρος 

Βοΐμο, καὶ γρωτὸς ἐνδιδόντος οὐδαμοῦ σφαγῇ 1 ἔκαμψε, τόξον ὥς 

τις ἐντείνων, ξίφος, Ι πρὶν δή τις αὐτῷ δαιμόνων παροῦσά πως! 

ἔδειξε, ποῖον δεῖ μέρος πλῆξαι Ἠδγίαηρ. 84. τὸ συγκλινὲς ἐπ᾽ 

Δϊαντι (ἔϑνος) (ἰ. 6. ἀθηβδπ) ΡῃδΙΔηροπὶ Αἰδοὶ «ἀδίδηΐθη) ΕὙ ΖΒΟΠΘ 

δὰ Αὐἰβίοριι. ἤδη. 1294. 87. εὐφαμεῖτε, πολισσονόμος δόμον 
Αρτέμιδος πρόμος οἰχνεῖ Ἠαγίπηρ, ἴοτί. εὐφαμεῖτε, μελισσονόμοι 
((. 68. μέλισσαι νέμουσαι, Ξδοοτάοίο5 ΔΠΙ ἰδ Γ 65) δόμον Ἀρτέμε- 

δος, πέλας οἰχνεῖ ---. 96. Υ͂. 8 λήγειν Μ ϑομιηϊαί. 97. 

ὄξους σπανίζειν δῶμα μὲν (τοι τπιᾶνυὶϊὶ ὙΔΡΠ ΘΓ) ποιήσομεν ϑίδη- 

Ι6Υ, ὄξους σπανέζειν δῶμα ποιήσειν, ὅπερ παίζοντες ἠπεέλησαν 
Βοί6. 99. Υ. 1 ταύρῳ τε χἀμοὶ ξένια πὰρ ποδὸς παρῆν 

ΒοΙρίκ. --- πάρα (πάραν ἴῃ ῬΑΡΥΓΟ [ἰ666η8) Υ 611, πορεῖν ΚΟΟΚ. --- 
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Υ. 2534. τοιόνδ᾽ ἐμὲ Ζεὺς κλέμμα πρεσβύτου πατρὸς αὐτοῦ 

μένουσαν μόχϑον ἠνώγει λαβεῖν Οϑομοπκ].. “ἢ Υ. 8 αὐτοῦ μέ- 

νειν ἄμοχϑον ἢ νόσον λαβεῖν ΝΥ ΕἸ, αὐτοῦ μ ἐᾷ νῦν μόχϑον ἢ νό- 

σον λαβεῖν ΒύομοΙοΓ, αὐτοῦ μὲν οὖν ἐμοὶ χϑόν ἡντόμην χανεῖν 

Βοιρῖ. --- Υ. 4 τέ οὖν; ΒΙαἴ5. -- τὰ πολιὰ ΒΕΥΡΚ. πε Υ͂. 6 ἐζύγη 

ξυνωνέα ΒοΙρῖκ. --- ξυνῶν γονεῖ γε] Ροί5 ξυνῇ ἡμζ. ΒύομεΙοτ. τς 

Υ. Ἰ τρισὶν ἀγῶσι Υ εἰ], τρὶς πονοῦσα ΒΙαίβ. τρὶς γονεῖ μὲν Βυε- 

Θμοῖογ. χαὲὶ τρίς γ᾽ ἀνωΐστους γυναιχείους πόνους ΒΕΤΒΚ, χαὶ τρεῖς 

ἀγῶνος τοῦ γυναικείου πόνους Κοοκ, καὶ τρεῖς ἀγῶνας, τρεις .. 

πόνους ἘΠῚ5. -- Υ. 8 ἐχαρτέρησα κοὐκ ἄρουρ ἐμέμψατο ἨοΡνθν- 

ἄδῃ. -- Υ͂. 8Ξ4. ἄρουραν οὐκ ἐμέμψατο τὸ μὴ ᾽ξενεγκεῖν σπέρμα 

γενναῖον πατήρ γ6] ἄρουραν οὐκ ἐμεμφάμην.. πατρός ΟΒΟΒΘΒΚΙ. “Ξ 

Υ. 9 τοὔμ᾽ ἐξενεγχεῖν ΚοοΚ. -- Υ̓. 14 ἀλλ᾽ οὐκ ἐπ᾿ ἀχταῖς ταις 
τε 

ἐμαῖς ξόην ἔχει ΒαΘΟΙΙΘΙΘΥ, ἤλλαξεν ἄνταις ταῖς ἐμαῖς ζωῆς λάχη 

(λάχος) Βερῖι, ἀλλ᾽ ἑχὰς ἐπ᾽ αἴας τέρμασι ζόη με ἔχει ὦ Ξε 

Υ. 16 τρέτον δ᾽ ἔτος μοὺν φροντίσιν χειμάξεταε ἃ οἷ, τρέτον δέ, 

τῷ νῦν φροντὶς ἐγχειμάξεται (ΟΠΙΡΕΓΖ, τρέτον δὲ τοῦ νῦν φροντέ: 

σιν χειμάζεται {μητρὸς μέριμνα τέ.) ΚΟΟΕ, τρίτον δας τοῦ νῦν 

φροντίσιν χειμάξεται {χέαρ τόδ᾽. ἐπίκουρον μολόντ ἐς ἰλιον) 

611. -- Υ͂. 11 αἰχμὰς (αἰχμὴν) δ᾽ εἰς ἄρεως καϑέκετο οἰἶπὶ οοηΪ- 

οἴοθαπι, αἰχμὴ μὴ ᾿ξ 'ἄρεως .καϑέκετο Ηογ γάθη, εἰ σῶς ἐξ “ἄρεως 

ἀφίξεται Νίοῖκ. --- Υ. 18 Καρῶν γὰρ ἥκει πᾶν σϑένος λωτέσματος 

ΟΘΟΒΘΏΚΙ, Καρῶν γὰρ ἧκει {γαῖαν ᾿γαμέμνων ἄναξ, ϑράσει πεποι- 

ϑὼς Ελλάδος) λωτέσματος ἙΟΙΏΡΘΓΖ, κλύω γὰρ ἥκειν .. λωτίσματα 

Βειρῖ, χλέος γὰρ ἥκει πᾶσιν ἐκ λωτίσματος ΚοοΚ, Καρῶν γὰρ 

ἥκει {γαῖαν ἀγαμέμνων ἄναξ, ἄγων ὅσοι περ βλλάδος) λωτέσματα 

Ναῦοκ. -- Υ͂. 1854. χλέος γὰρ ἥκειν ζ Ελλάδος) λωτίσματα πάσης 

ἡπερφέροντ᾽ ἐς ἄλκεμον σϑένος ῬΟΒΙΓΘΠΙΟ εἰ}. ---Ἡ Υ. 19 ὑπερφέ- 

φοντες τοιϊϊποὶ Νδιοκ. -- ὑπὲρ πρηῶνος ἀλχέμῳ σϑένει Βογαῖ, ὑπερ- 

φέροντος εὐχλείας γένους ΚΟΟΚ. ὑπερφέροντος ἀλχῴῳ σϑένε: οὐδ πὶ 

Θοπιροῦζ. --- σαγῆς ΒαΘΟΙΘΙΘΥ. -- Υ. 20 αὐχεῖ δὲ Τλώων ΒοτρΚ. 

--- Υ. 21 πρόσϑεν, φοϑίπιοάππι πρὸς οὃς Υ εἰ], πρὸς ὃν ΒεΥΡΚ, πρὸς 

ὦ Κοοκ. -- ἴοτί. μαργώσῃ χερί. -- Υ͂. 22 ἀνυπέρβατον ΑΝ ΕἸ], ὑπερ 

μόρον γ61 ὑπὲρ βροτὸν ΒοΙακ, ὑπερβατὸν ΚΟΟΚ, ὑπέρτατον αν 

ἄθη. -- Υ͂. 28 ἐλπὶς ἦ μ᾽ ἔτι ξυζῆν μένει Βαρομοῖογ, ἐλπίς ἢ. 

ἐπὶ ξυροῦ τ᾿ ἔβην ΝἩΊΑπιοΝ 2, ἐλπές, ἠδ᾽ ἐπιξυρεῖ μένει ΟἸΪπὶ ὁοῃΪ- 

οἰοθαπι, ἐλπὶς τῇ διεπτοημένῃ Βετρκ, ἐλπὶς τὴδ᾽ ἔτ᾽ οἰξυρᾷ μένει 

(γ6ὶ τῇδ᾽ ἐπεζαρημένῃ) Ἠογπογάθῃ, ἐλπὶς ἦδ᾽ ἐπεξυρημένη Ἐ ἘΠ]15. 

ΑὉ ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ. 999 

Υ͂. 24 μὴ πάντα πράξας ἐχγέῃ πρὸς αἵματι ΝΥ 61], ἣν πάντα παι- 

δὸς ἐχγέω πρὸς αἵματι ΒαθΘΟΙΟ]6Γ, μὴ πάντα παίσας ἐχχέῃ πρὸς 
ἕρματι ΒοΙρίς, χαὲὶ πάντ᾽ ἄπληστος ἐχχέῃ πρὸς αἵματε Κοοκ, ἦ 

πάντα παίσασ᾽ ἐχγέω πρὸς ἕρματι ἨργΝοΓάθη. 

100. ἀλλ᾽ Ἄρης φιλεῖ γ᾽ ἀεὶ τὰ λῷστα πάντ᾽ ἀμᾶν στρατοῦ 
ΑΙ ΚθηδοΥ. Υ. 2 λωτίσματ᾽ ἀεὶ οἰϊπη ἢ. --- παντὸς ἀνατρέπων 

Εγίαγαϊ, παντὸς ἀντρέπειν ν6] παντὸς ἀγρεύειν Ὠϊπάοτί, πάντ᾽ ἀπὸυ- 

ϑρέίζειν Βοΐ!θ, πάντ᾽ ἀποδρέπων (ἀοθεοθαΐ ἀποδρέπειν) ϑοῃπογάΐ, 

πάντ᾽ ἀνατρέπων Ζεκα5. --- πάντα τἀνδρῶν ἐν στρατῷ ΔΥΡΠΘΙ, 
πάντ᾽ ἀπ᾿ ἀνθρώπους στερεῖν Ἠαγίυηρ, πάντα τἀνϑρώπων τρυγᾶν 

ΜΝ Βομμηϊαϊ, --- ἀνθρώπων αἱ αἰ οργδρ πη νοοὶβ στρατοῦ οΘχραυηρὶί 

ΡΑρΡαΡθοΙΡ. 109. χατὰ τῆς σισύρνης τὴν λευντέαν ῬΔΑΥ͂. 

114. ἀρτόφορβος οἰΐϊη Νδιοῖκ. 117. Ἠρβυοῖι. 6]. βου Βα ]6Γ 
510: αὑτορέγμονος πότμου᾽ ὅσον (ν6] ὃν) ἑαυτὸν ἔρεξε. (καὶ κα- 

τευϑὺς ξαυτορέγμονος, παρὰ τὸ ὀρέγειν τὴν χεῖρα), ἨρΙδΠη 516: 

οἷον ἑαυτοῦ »νὀρέξεται χατευϑὺς αὐτορέγμονος πότμου«, 1, Πιπάοτί 

οἷο: ὅσον ἑαυτὸν ἔρεξε καὶ κατέϑυσε. ἢ αὐτορέγμονος παρὰ τὸ 
ὀρέγειν τὴν γεῖρα. 119. Αη ἂἃρυὰ Ἡρβγομίπη) ὑποτοπῆσαι 6Χ 

ΑΘΒΟΏΥ]Ο ΘΧοουρίαπ) 5ἰῖ, ἀαδὶίαί Ῥδαν,. 194. ἄκου᾽ ἀν᾽ οὺς 

ἔγων {1 Υ. Ἐχ Ηδθβυοι. ρ]. ἀνούτατος" ἄτρωτος ἐχ χγειρύς" 
Αἰσχύλος “υκούργῳ οἱ α]ῖα Ηφδγοι. 5]. ἄβλητος" ἄτρωτος ἐχ βέ- 
λους ΗοΙδη ΑΘΒΟΠΥ] ἐγαριηθπίαμῃ: ἄβλῃητος ὦν, ἀνούτατος οοπ- 
ΡοηΪ. 126. Υ. 1 ἔπινες οἸΐπὶ 6χ Α τοϊαΐππι ογαῖ. --- Ὗ. 154. 
τῶνδε πίνεις βρῦτον ἰσγναῖνον γρόνῳ χαὶ σεμνοκομπεῖς .. στέγων 

Ηαυΐαηρ. -- ἐσχναίνων γρόνον χαὶ σεμνοχόπτων οὗτος ἀνδρεέαν 

τέγην Ἠθαίῃ. -- Υ͂. 2 χκἀσεμνόκοπτεν τῆδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρείᾳ στέγην 
Βαϊ ον; χαὲ σεμνοχομπεῖς Βοίμα, αὐἱ ἀνδρείᾳ στέγῃ Ῥ»το ἀνδρῶνε 
αἀἸοΐαπη 6556 ρυίαί. --ὀ στέγῃ οΟἸΐπ Ηθιηδηη (Ορα80. Υ Ρ. 28). 

127. Υ. 2 ἄρχτειος ἩρΥΝ ΘΓ θη. 128. Ῥοβί δορί. 546 ( γαλκχὸν 

ἀϑέριστον" ἀσπίδος δ᾽ ὑπερτενὴς) Ἰηΐογροηὶ Ὁ ΟἼΟνΘΥ. 131... 8 

(προπέπωκας ἰηδογαϊί ΜΟΙ 5). --- οὖς προπέπωκέν γ᾽ ἔξω κλισέας 
Ῥϑιυν, οὗς σὺ προπένεις εἴσω κλισίας ΒΙομ 614, εἴσω κλισίας προπε- 

πωχώς Βοίῃμθ. 189. Ὦ Φϑιῶτ᾽ Βυί!ογ. --- Ἰηΐοι ἀχούων οἱ ἔῇ, κό- 
πον Ἰδοὰαηδπηὶ βίδίαἱ: ΗἨδγίαησ. 184. Υ.1 δεινῶς δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῆς ξου- 

δὸς Βοίμο. Υ͂. 154. ΤΥαπι γουβαθπι ᾿δοὶπαβ (. . ξουϑὸς ἱππαλεκ- 

τρυὼν .. ] στάζει... 1 κηρὸς λυϑέντων φαρμάκων πολὺς πόνος) 88- 

ῬΘΓΘ556 ΟἸΐπη σοπίοίοθαὶ Πίηαοτγῖ, 4. ποῦ δ᾽ αὖτε φροῦδος ἱππαλεκχ- 

τρυών; ΚΉΡ. (ἰ. 6. κῆρυξ). στάξει λυϑέντων φαρμάκων πολὺς πόνος 
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Ν ὁ ων λέκτομώ (ζει: {δὲ δεινὴ τοῦ 
Εὐϊίζβοιιο, ἔπε δ᾽ αἰετὸς {(καὶδ ξ. ἱππαλεχτρυων. στᾶςΞει (δὲ δεινῇ τοῦ 

΄ ΄ ἘΨ: ΣᾺ ας , ἊῪ Σ 

πυρὸς ταχεὶς φλογὴδ κηρῷ τιϑέντων φαρμάχων πολὺς πόνος Υ̓ΔΡΊΏΘΙ, 
ὙΠ 

͵ 
’ ᾿ : ΠΥ 

ἐπὶ δ᾽ αἰετὸς καὶ ξουϑὺς ἱππαλεχτρυών" στάξει χαρέντων .. πολὺς πί 

νος Ηατγίαησ, (ἀπὸ δ᾽ αὖτ᾽ ἀετὸς ὁ ξουϑὺς.. στάξει, χηρυδέτων ᾿ 

πόνος ΒΙΌΡΘΟΚ), ἀπόλλυται δὲ ἐουϑὸς ..].. . φαρμάκων πολὺς πόνος ! 

στάζει Μϑοδπας Ζ6 50 ῈΓ. ἔ, ἀ. ΑΙ. 1866 γν. 268. 136. εἰς 

δ᾽ ἔστι ΒεἰΒῖρ. 138. φιλῶ γε κἀβδελυχτά μοι ΒΘΚΚΚΟΓ. 140. 

μηρῶν τέ τῶν σῶν εὐσεβοῦς ὁμιλέας 1 κάλλιον ΒεΙπα8 ἀθ ΒΑ}. 

εὐσέβησ᾽ ὁμιλίαν 1 κλαίων Ἠθτγηδηῃ. 140. ὑπηνέμοισιν ἼλΒΟΝ. 

149. Ῥῃοίὶ σ]οβϑὰ8 Ἠθυηδηῃ ΟΡ 0. Υ Ρ. 21 ᾿ναπὸ ἴῃ ἸΠ0ὉΠ| 0Υ- 

τίσι: ὀχτώπηχυς καὶ ὀκτώπους. Δἰσχύλος Νεανίσχοις. Φιλήμων 

ὀχτάπουν: »ποταμὸν διαπέπλευκεν ὀκτάπους«. τοι δ σχορπίος ὃ 

ὀχτώπους ἢ ὃ μαχρὸς ὀχτὼ ποδῶν. ἘΥΤΊΘΌΘΙ ποταμόν Αἰσχύλος 

δι᾿ ἃ πέπλαχκε Νεανίσκοις, ΙΑρποΥν ᾿θχτώπαν ποταμὸν διαπέπλευκεν. 

Αἰσχύλος Δεανέσχκοις. 1592. ἐναροκτάντας δὲ αν, Μρρετο ᾿ 

φοῦ τέλος ἀϑανάτων ἀπολείφει ΕΥΪΘΌΕΙ, ἐναρόκτητος δὲ φὲ ὅγϑν 

σιν χροτεῖ, ὡς ὑφοῦ τέλος ἀϑανάτων ἀπολάφει Βοίϊα, ἐναροκταν- 
ψῶωνγ 

μὲ 

σῶς; -- ἤ - ,͵ 5 " ΓΞ . γον ἊΞ εἰ 

τας δὲ φόνον μοι ἐπαυχῶν ὑφοῦ τέλος ἀϑανάτων γρηρβευάνς ξ 

Γ ; γοκόπος ὃ ἸΔΘΥ̓ ογγόσκοτος 
τ᾿ ἐχϑρούς Πατγίυῃρ. -- (φϑογγοκόπος ϑοιποίάθγῦ, φϑῸγ) 
. 

.] 

ὙΥοΙοΚου). -- ΕοΙ. ἐναροχτάντας (δά φϑόγγους ἘΜΈΟ Ξ' 

μόρων φϑύόγγους | σύγχκροτον ὑφοῦ ! τέλος ἀϑανάτων ΒΉΔΉΡΗ. 

168. χάμακος εἶσι ἀεϊεῖ ϑομυεῖζ, χάμαχος γλώσσημα διπλάσιον 

Δὐϊοῖς Βυῦογ. εἶσιν κάμαχος γλώσσημα δεπλοῦν ΟἸΪπὴ ιμάοτί. 

155. οἶστρος . . μνηστεύετα: οἸ᾿πὶ Ηδγιθδῃῃ, οἰκτρὸς. . μνηστεύεται 

Ηατγίαηρ. 156. Υ͂. 85ᾳ. Ἴδη τε εν βρέμουσα μήλων, πᾶν ὲ χά- 

ρεχϑεῖ πέδον ἨρδΙΙ, Ἴδη τε τέρπουσι μήλων, πᾶν θὲ κὠρεχϑεὲ πέ- 

δον ΘοπρᾶΓἂΠ5 ΑὙἰβίϊδθ ἴγαρη). δρυὰ Αἴμομ. Π Ρ. 608 μυκαΐσι ὃ 

ὠρέχϑει: τὸ λάινον πέδον Τουρ, ἰδὴς ἐνὲ χνημοῖσε καὶ βρυχῖμασα 

ὀργῶσι μήλων [πᾶν δ᾽ ὀρεχϑέει) πέδον γΔΙΟΚοπδον, ἰδὴς τε μόδον 

ϑμοῖσι καὶ βρυχήμασι {πάγοι βρέμονταε" μυρίων βοσκήματα ὃ » ἕρ- 

πουσι μήλων" πᾶν δ᾽ ἀναρροχϑεῖ πέδον Ἐπ Ζβοῖιθ. Ξ- Υ. 4 ἔργῳ 

τε λαῶν, πᾶν δ᾽ ἐρέχϑεται πέδον (γε] πᾶν ὃ ἐρέχϑει γάπεδον) 

Ῥδαν, πρέπουσι μήλων πᾶν ὀρεχϑεῖται πέδον ΗΠ ΑΒρθηδ,. (ἕρπουσι 

μήλων πᾶν δι᾽ ὀρχηϑμοὶ πέδον γ6] ΡΟΙ.5) πρέπουσα μήλων πᾶν 

- πᾶν δ᾽ ὀροχϑέει πέδον ΟΔβδαθοπαδ, 

φν 

ἐπηχεῖται πέ 
Ἁ β - φῶ ,» 

ποσὶ ῥοχϑεῖ πέδον 2888. 
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ἐμὸς ϑίδῃϊου, ϑυμὸς δὲ πιϑανὸς γ6] ϑυμὸς δὲ πρόσϑεν οἸΐπη Ηρτ- 
ΠΔΏΝ, ϑυμός ποϑ᾽ ἁμὸς ΕΥΪΐΖβοιθ, ϑυμὸς δ᾽ ὃ ϑερμὸς ἘΠ|15. 
168. τάφρω Μυβυγ8. 169. ϑεὸς μὲν ζαὐτὸςν αἰτίαν Νϑαοῖς. 
100. Αρυὰ 5ο}ο]!ϑίδπι ΑὙἸβίορ μα πὶβ οοττίρὶὶ ἐξέρριπται δὲ τὸ περὶ 
Ἀμφίονος ἐκ παρῳδέας ΒαΓΠιοΙδίογΓ. ΑΘΒΟΏΎ]ΟῸ ὑγίθαϊ μέλαϑρα μὲν 
αὐτοῦ καὶ... αἰετοῖς ΒροΚ. Τδηΐα!! ΑΘβομγ]οὶ ἤδθο γα ζυϊδββ6: 
ὦ μῶρε μῶρε, μὴ ϑεῶν κώνει φρένας, δείσασ᾽ ὕπως μή σου γένος 
πανώλεϑρον Διὸς μακέλλῃ πᾶν ἀναστρέψῃ Δέκη, αὐτὸς δὲ μέλαϑρα 
καὶ δόμους ᾿ἠμφέονος καταιϑαλώσῃ πυρφόροισιν αἱετοῖς οἸΐπι οοπὶ- 
οἰθθαὶ Ἠθγπδηη. --- ἐγὼ δὲ μέλαϑρα ϑιρρΙοὶ ΕΥΖβοῃο. -- Ζηνὸς 
μέλαϑρα καὶ δόμους ἀμφιστεγεῖς .. πυρβόλοισιν αἱετοῖς Ηδτυίαηρ. 
- χαταιϑαλώσει (5011. Ζεύς), ταῖιβ Πᾶθο 6556 γϑῦθα ομουὶ ΝΙΟθθη 
ΠΟΠΘηὐ5, αὐ ΟΥ̓Δ Οηἶθ18 ΦΟΥ5 ρᾶγοδί, Βοίἢ6. 161.0. 2 
οὔτ᾽ ἄν τι ϑύων οὔτε τι σπένδων ΒΙαγά65 ἴῃ ϑορῇ. ῬΆΪ]. ρῥ. 11. --- 
ἄγοις Ατοίϊυ8. 102. ῬΥΙΠΊ.ΠῚ ν. ΗΪ8 γϑυθὶβ μνησθήσομαι δῇϑ᾽ 
γθαϊπίοργδηάαπι Ραΐαὶ ἨθΥΔ πη. -- Ῥοβί ν. 8 Ἰδοιηδη βἰδίαϊ: ΗδΓ- 
θην. 109. Σέπυλον Ἰδαίαν γϑόνα Βοίμο, Σίπυλον ἀν᾽ Ἰδαέίαν 
χϑόνα Βυί]ον. 1604. σοφοῖς δὲ χηδεία ᾿στὲ πρὸς σοφοὺς (ἀεί 
6] σοφοῖς δὲ κηδεία ᾿στὲ πρός γ᾽ ἄνδρας σοφούς ΕΥϊίΖβομα, σω- 
φοῖσι κηδεία γάρ ἐστι πρὸς σοφούς ὙΥρτοΥ. 1606. ἠἡμορισμένη 
ΒΥ ζβομθ, ἠμορημένη Μϑομηαὶ ΖοΙίβοιν. ἢ ΑἸ οσί. 1866 Ρ. 868. 
108. Ἥρα δὲ Διὸς παράκοιτις ] ἀλλαχϑεῖσά ποτ᾽ εἰς ἱέρειαν ὃρεσσι- 
γόνοισι ] Νύμφαις κρηναέαισε.. ἄγειρεν, | ̓ Ινάχου .. βιοδώροις Ηδτ- 
ἴπηρ. --- ΘΙΠαΟΡ 5 ΟἸΪπὶ γοῦθὰ Νύμφαι ὀρεσσίγονοι ἘΣ ατὶ ρ 415. 6556 
Γαΐα8. {γἹ αθγαῦ ΑΘΒΟΉγ]0 Δύμφαις χρηναίαις κυδραῖσε.. βιοδώροις. 
-- Λύμφαι, ὀρεσσιγόνοις κυδραῖσι ϑεαῖσιν ἀγεέρω, Ἰνάχου... βιο- 
δώροις ΒΥΪΖβοΠ6. Αὐ᾽βϑίορη. Βδῃ. ρ. 416. 109. Υ. 2 ὑπερχέτω 
Βοῦρκ Ζοϊίβοιν. {. ἃ. ΑἸζουῖν. 1886 ρ. 75 (ὑπελϑέτω γοϊ]αΐδβθ νυἱ- 
ἀρίατ). 171. Νν. 2 οὔτ᾽ ἀστέρων ὄμμ᾽ οὔτε αδίακογ. 179. 
Υ. 254ᾳ. χέλευϑον ἘΠΠΊΒΙΘΥ ν. 8, ΡΑΡΑΘΘΟΥΡ γ, 2 6 οοά. 1,801. τοίοσί. 
174. πρέσβειρα πεντήκοντα οχ ΑΥϊδίορμδπθ Νδιοκ. -- κορῶν Βεμί]οΥ. 
176. Ὑ. 2 λέγω ᾽γώ Ἠθγδπη, λέγω σοι ῬΑραρβθοΙ. 177. τὸ 
γὰρ κακὸν ζὴν βίον ὅσας λύπας φέρει ατοία8. 179. Αρυὰ 
ΑἰΒομαθαπὶ Σοφοκλῆς ῬγῸ Αἰσχύλος 5οΥ]ῖ} Ἠδγίμηρ. -- Υ͂. 1 ὅδ᾽ 
ες ἀμφὶ ϑυμῷ μοι βέλος ΒοΙρς (οχ ϑόρὶ. ἔν. 140). 180. Υ. 1 
(ἀλλ᾽) Εὐρύμαχος ΕὙΪΘΡ6]. --- οὖν τις ἄλλος Οβαυθοπαβ, οὖν ὅδ᾽ 
ἄλλος Ηθαίι, οὖν οὐχ ἄλλος Ζδοοῦβ, οὐχ ἀλλοῖος Βοίμδε. Υ͂. 2 οὐχ 
ἀνεχτέους ΟΔΒΔΌΡΟΠΙ5, οὐκ ἀνασχετοὺς 1,ΟὈ6οΚ. Υ͂. 8 ἀεὶ γὰρ αὐ- 
τῷ χότταβος ἦν τοὐμὸν χάρα (γ6] ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ κότταβος εἰς 
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τοὐμὸν κάρα) Ἠδγιηδῆ. “-- αὐτῷ κοτταβοῦντι μὲν ἐσ δανον. 

πὰ, αὐτῷ κότταβος τοὐμὸν χάρα ϑίδηϊ!ου, αὐτῷ χοσσα εὺς νρν ἐπ 

χάρα ἘΠ|Π8. Υ͂. 854. Ροβῇ Υ. ὃ Ιδοπηδπὶ βἰαίαϊν οἱ ἴῃ υ. 4 ΒΟΥ ἐϊ 

τοῖσδ᾽ ἀγκχυλητοῖς χοττάβοις ἐπισκόποις Ἠατγίπηρ. δ Υ. 8 564. ἦν μὲν 

γὰρ αὐτῷ κοττάβεον τοὐμὸν χάρα" τόδ᾽ ἀγχυλητῶν χοττάβων ἔστη 

σχοπός, ἔνϑ᾽ ἐξεμῶν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο ἘΤΙΘΡΕΙ, ἦν μὲν γὰρ αὐτῷ 

χοττάβιον ἔγωγ᾽ ἀεέ' τοῦ δ᾽ ἀγκχυλητοῦ χοττάβου τοὐμὸν χάρα 

ἔστη σκοπός " τοῦ δ᾽ ἐκτενῶς ἡβῶσα χεὶρ ἐφέετο ΔΝ ἈΘΌΘΓ. κῷ Εἰ 

τῶν δ᾽ ἀγκυλητῶν χοττάβων ἔστη σχοπός ΒίδηοΥ. -- χοσσαβέως 

Ἐ1115. Υ͂. 454. τοῦ δ᾽ ἀγκχυλητοῖς ὀστράκοις ἐπίσχοπος ἀεί τινων 

ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο Βοίμθ. ΥΘΓΒᾺ 4 βαϊαιο βΟΥἹ τοῦ δ᾽ ἐχτενῶς 

ἡβῶσα χεὶρ ἐφέετο Μϑομμαΐ, τοῦ ὃ ἀγχυλητοὺς χοσσάβους ἐπί- 

σχοπος.. ἠβῶσα χεὶρ ἐφίετο Ἰζαῖθε]. Υ͂. ὅ ἐχ τ΄ ἐμὼν ΕἸ. ῬοΙὶ, 

Χ 16 ἐξεμεῖν ὅπερ οὗ πολλοὲ ἀποχοτταβίζειν λέγουσιν ϑίΔηΙΟΥ,, ὅσ 

ἐχτενῶν Ἐ1115. 181. Υ. 1 καὶ στρατάρχας καὶ ταγοὺς ΘΟΔΙΘΘΥ, 

χαὶ στρατάρχας χαὶ (λόχους) ὙΔΙΟΚΘΠΔΟΥ, χἀκατοντάρχας ΝᾺ. 

Ηδαίι, χἀκατοντάρχας ἐγὼ ΒΌΓ ΕΓ. 189. πρὸς πέδον ϑ(δΠΙογ. 

186. {χρῶνται δ᾽ ὑποξύλοισιν) ἀργυρηλάτοις χαὶ κέρασι χρυσᾶ στό- 

μια περιβεβλημένοις 6011. ἔν. 286 ΒΙοιιῆθ! ἃ ἴῃ ΑΘ 80}. Ρθ 5. Ρ.: ΧΧΥΙ͂Ι. 

τοῖς κέρασι ϑ΄δΔη!6Υ. 187. ἀρχέστρατος Τοῦθοκ ῬΑΤΔΗ͂Ρ. Ρ. 81 

οἱ Ῥαίμοὶ. ΕἸ. 1 Ρ. 8391. 0.Υ.:1 ἥκομεν (ἐξ ἀπίώς γαίης) 

Ζϑ δ. 191. δίδυμον τῇ μὲν . . τῇ μέγαν Ἀσίας Ηρϑίμ. ἰ 192. 

Υ. 8 χελιόχρουνον Βοΐμο, γχαλχοχελαίνων ΒΥΘΑΆΙΘΉΣ, χαλχοχέραστον 

Θομποίάοσγ, χαλχοχεράστῃ Υγ6] ΡΟΙΪὰΒ καλχοκαρήνῳ Βαγίαηρ, εἱλικό- 

χρουνον Ὕ Ἰ65616Γ. Υ͂. 4 (ποντοτρεφῶν ΤΥ, ποντοστεφὼν ϑοδηοῖ- 

ἀρτ). 194. Υ. 2 ἀντέδουλον ῬΔΡΑΒΘΟΓΙΩ͂. 195. Υ.2 οἴἶ8 ΠῚ 

πγοάς" σὺ δ᾽ εὐλαβοῦ οομίοοῖς Οαϑαα θη. 196. χλῦϑε ΡΙῸ 

τοῦτο Ἠδϊβοθμ. ὠ 197. Υ. 2 ἁπαξαπάντων ΒοΙμο, δήμων ἅπάν- 

των Ζ8Κ85. 198. Υ. 8 βίους, ϑίορμδηαπι ΒΥΖ. ΥἹΌΟ ΟΟΘ]Ο18 

51 ἀδοορίαπι 6556 ΤΑΌΙΒ, ὙΙΟΚΘΏΉΔΘΥ. -. ᾿ ε 

900. ΥΥ. 9 διώξεις ϑα!πιδβ188. 901. Βοριεϊζαϊ!.. Ἴστρον, ὡς 

καταφέρεται 1 ἐκ τῶν" ἵπερβορέων τε Ῥιπαέων οἷ ὁρῶν Βοί!6. 885. 

λινάδες δὲ ἘΛΦΑΆΓοΙΒ, δεινὸν δὲ Βοίμ, λίνον δὲ 4111. ΒοπέοΥ λινᾷ δὲ 

γεῖσα, ΒΙοπηῇ]ὰ λινᾶ δὲ πεῖσα, ΥΥ ἀσΠΟΥ αἰνὴ γε] αἴϑει δὲ πίσσα. 206. 

Υ. 2 καὶ δέχα Βογπογάθῃ Ἐπιθηά. Αθβοῖι. Ρ. 160. 207. γένειον 

τἄρα (τοὶ κάρτα) πενϑήσεις, φύγε ὙΔΡΠΕΓ. - τράγος, γένειον ἮΝ 

πενϑήσεις σύ γε" ᾿ καέει δὲ τόν Υ ἁψάμενον, ἀλλὰ φῶς ἔχει ᾿ καὶ 

ϑερμότητα Βοίϊο. 209. »γοτιβιπι!!6 οϑὶ γύαε νοὶ ἄρουραι δέπο- 

λοι αὖ Αθϑοιγίο βογρίαπι 65986ε ἨΘΓΠΙΔΒΗ. »Νιβὶ δίστολοι προπομ- 
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ποί ἀϊκοταΐῖ αὖ ὅοΡῃ. Ο. Ο. 1066» Μϑοβμηαί. 210. Υ. 1 σῖτον 
ἐν οὖν Βοίμο, σετούμενον Υ Ἰαπιον2- ΜΟΘΙ] ο που. --- Υ. 2 μέσαν 

τὰ Οςβδαθοπῃ5, μεσάτια Βοίῃθ. 216. »Εογίαββα ἔσον ἂν οὐ- 

ρανῷ νοὶ ἴσον ὃν οὐρανῷ 5οΥγ]θοπάθμη δύ ἢδὸ βϑῃίθηξίδ, υὐ ΤΘΌΘΟΥ 
γοὶαπὶ ορίθῦ αὰὸ [8ΠῚ] ῬΓΟΘῸΪ ἃ Ῥδίγα Ὑθ δ ΠᾶΥΘ 48Π| ΘΟΘΙῈΠῚ 

οχίθηαίαγ. ὙΘΓΌΠ ΘΟΠΟΘαΘΠΘΔῈΠῚ οϑί οἱ 5 ΠΊ0 αἱ νουβὰ ἢ ΑΘΒΟΒΥ ΘΌΓΩ 

Π0ἢ Υἱάθτίς (ΕΑ ὁ ΑΠΓΘπμ58). φᾶρος, ἧσσον οὐρανῷ Βοίϊ!ε, φᾶρος 
ἰσοκοέρανον (ἃ Α ῬΑΡΔΡὈΑΒΙ] 6105. 221. κατέχτα ταύτην Ἠδγίαηρ. 
226. (ὠδοὺ σταϑμοῦχος ἐγκατέλλων φῶς ἀϑρεῖ Ῥαῦν, ἔδ᾽, ὁ σταῦ- 
μοῦχος ἐγκατέλλων πως ἀϑρεῖ Βοῖμο). ἐγκατιλλώφας Ὀϊπάονῇ «οἱ 
ΕΥΙΘΌ6Ι ϑαίγσορυ. ἔγ. Ρ. 139. 228. Υ. 1 Ζαγρεῦ τε, νῦν μοι 
χαῖρε, παῖ Πολυξένου ΥΥΆΡΘΤΟΥ, Ζαγρεῖ τ᾿ ἀναέμῳ καὶ πολυξένῳ ἀέ- 
γω Ἠαγίαηρ, Ζαγρεῖ μὲν υἱῷ καὶ πολυξένῳ πατρέ Βὶγί. --- νῦν γε 

Βοίμθ. --- πολυξένῳ 4ιεέ ϑομπροίἀ στη. 2295. (καὶ ϑανόντων 
οἷσιν οὐκ ἔνεστε φϑέγμα 16 οποίον, χαὶ ϑανόντων οἷσιν οὐκ 
ἔνεστ᾽ ἴγμα σκεπάστηῃ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κέκυς Ζ86005), ϑανόντε δ᾽ οὐ- 
κέτ᾽ ἔστιν ἐἰχμὰς ἔνεσιν, οὐκ ἔστι κέκυς οὐδ᾽ ἔϑ᾽ αἱματόρρυτοι φλέ- 
βες ΟΥ̓ΔΟΡ, χεὲὶ τῶν ϑανόντων, οἷσιν... ἰκμάς οἱ Σοὶ .. ϑανόντων. 

φασίν, ἐμφύχοισιν ὥς Βοίμθ. 285. Υ. 154ᾳ. τῷ δὲ ξένῳ σχὲς 
στέφανον ἀρχαῖον στέφος .. ἄριστον Ῥααν, τῷ δὲ ξένῳ γε στέφον 
εὐ στέφος .. ἄριστον ΕὟΪΘΌ6]. Υ͂. 1 γ᾽ εὐστέφανον Βοίμθ. --- στέ- 
φανος ατοίϊι5, στεγανὸν Ἠαγίαηρ. ᾿-ὀ ῳἀρχαῖον πλέκος ἨρΡΝΘΓΙάθη. 
-- Υ. 2 ἄριστον οὔπη Ῥδαυνΐο ΒΆΒΓ. --- λύγου ΗΘΥΠΘ. 290. 
δυσαμμορέας Ἠδυζαηρ. 299. ἁπλῇ γὰρ οἶμος πάντας γ6] ἁπλῆ 
γὰρ ἡμᾶς οἶμος εἰς “Διδου φέρει Ἠοϊπαογῇ δά Ρ]αί. Ῥμδοάοῃ. Ρ. 221. 

ἁπλῆ γὰρ οἶμος ὅστις (γο]οθαΐ τες) εἰς Ἅιδου φέρει ΒοίΠ6. 241. 
χενὸν πόνου πλούτου τ᾽ Βοίϊθα, χενὸν φόνου πλούτου τ᾽ ὝΟΔΡΏΘΥ. 

242. Υ 1 αἰδοῖος ἁγναῖς ΜΑΡΘΏΘΙ, αἰδοῖ μὲν ἁγναῖς οί ΗΕ, 

ἐρῶσα δ᾽ ἁγναῖς Ἠδγίαηρ, μῶν ταῖσιν ἁγναῖς Νᾷποῖκ. Υ. 153ᾳ. Ἅε- 
δὴν γὰρ... λέχτρων, ἀτρέπτη βλεμμάτων ῥέπει βολή ϑαϊτηδδία8, 

ᾷδων τάδ᾽ .. λέχτρων ἄνειμε (γ6] ἄπειμι) βλεμμάτων γ᾽ ἐπήβολος 
Ῥαυν, αἰδὼς γὰρ .. λέκτρων ἀπεῴοις, βλεμμάτων πρέπει βολῇ Ἠφδΐ. 

γάμων γὰρ ἁγναῖς.. λέκτρων ἀπειϑὴς ὙΑΙΟΚΟηΔΟΙ, ἁδών τις ἀγ- 
ναῖς .. λέκτρων, ἑτοίμη Ἠδτδηη. (ἅδον ταῖς ἁγναῖς.. λέκτρων 

ἁφαέ" μὴ βλεμμάτων ῥέπῃ βολή ΘΙΟΚΟΥ τ. Τ͵αᾶρ. Ρ. 560). μᾶλλον 
τις ἁγναῖς .. λέχτρων ταπεινῇ βλεμμάτων ῥέπει βολῇ ἘΠΩΡΘΕΙΙΒ, 
ᾷἄδων τάδ᾽... ἄπειμε βλεμμάτων ἔπη βολῇ ΤούσμοΥ, λάϑρᾳ τις.. 
ποϑεινὴ βλεμμάτων ῥέπει βολή ἘτΙ606]. ἀγῶνας ἁγναῖς . . λέκτρονδ᾽ 
ἑτοίμη ἘΠΠ5, ἀδόντα κειναῖς παρϑένοις γαμήλια λέκτρ᾽, ὧν ἑτοίμη 
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ΑΡαϊπιοσ, μᾶλλόν τις ἁγναῖς .. λέχτρων λόγος ἄρ᾽ ἢ ἃ ΑΡΑρδθδϑὶ- 

Ἰοῖοβ, αὐδῶντες ἁγναῖς .. λέκτρων φάτνη μὴ βλεμμάτων ῥοπὴν βα- 

λεῖν Ζακαβ. --- Υ͂. 2 λέκτρων χάτω μὴ βλεμμάτων ῥέπῃ βολή Ηδγ- 

ἴὰπρ, λέκτρων ἀδμῇσι (γ61 ἑτοέμῃ) . . ῥέπειν βολή Μετ ογάθη. 

λέχτρων ἄσημος ΒοίΠι6, λέχτρων ἀμειδὴς ΘΟΠΙΡΕΥΣΖ. 948. Υ.Ψ. 8 

ἔγνων δὲ ΤΟΙ] Εοτίαϊ. Ρ. 128, ἔχουσα Ἠαδγίαῃβ. 944. Ἐχ ΠοΟ 

γαρτηθπίο [ΔΌΌ] Δ τη ̓ ἠχταέωνα 50τὶ ρ515588 ΑΘΒΟΒΥ ΠῚ) οἰβοϊοθαὺ Βα. ΟΓ. 

945. “υκίσχος γτὸ “υκετᾶς, αυοᾶ οἰΐπι ἸοΘΘ δ ἰΕΓ, Βοίἢ6. 251. 

Υ. 1 ὃ γὰρ δράκων ἐνῴχκισε δεινὴν χτέ. ΖΔ0008. --- ἐνῆχεν γΔ 0 Κο- 

ΠΔΟΥ. -- ὕοτῦα οὐ γὰρ ὁ δράκων ἀνῆκεν, ἀλλ᾽ ῬΙαΐΔΥΟΒΙ 6580, ααυϊ 

απποῖοὶ Αϑβοθυαπι ποη ἐνῆχεν ἀἰχίββθ, βθὰ δᾶ ἀοιουὶβ ἀϊυϊαγηϊία- 

ἴθ 5ἰσηϊβοαπάδιῃ ἐνῴχισε, Ῥαϊδὶ Μαάνὶς Αἄγνϑυβ. οὐἱῦ. 1 Ρ. 672. -- 

Υ. 2 δεινήν γε στόματος ἔχφυσιν, ποδὸς λαβών ὙΔΙΟΚΘΠΔΘΥ. -- 

δεινῶν γε τομέων ἔχφυσιν Μυβθτδγθ. -- ἔχρυσιν Ῥαυν. --- λώβην 

ποδός Βοῖβκο, ποδὸς λαβήν ΥΥγΟΘΉΌ 80}. 959. φαγέδαινά γ᾽ 

οδ8 εἱ 964 οοπίυηρὶῦ (ὦ ποῦς, 

κρεμάσας τὸ τόξον χτὲ.) Βοίμε. ἣ γν6] φαγέδαινα δὴ ῬΔΟΥ͂. 

ἀφήσω σ᾽ ἔχ τε πηδήσω βίου, 

958. Ἐοτί. ἄνεστος 50Υ]θοπάμπ. οδ8α. Υ͂. 2 ἔρυξας ϑολΙ βΟΓ, 

ἔρρυσας Οαβδυῦ., ἔρρευσαν ῬΔΩΕΥ͂, ἔρριφας Βοίδιε, ἔρρευσ᾽ ἄν 78- 

οΟὉ5, ἔρρ᾽ ὕφοσ᾽ ΦῊ γοίϑ. ἐρρυσιάσϑη ἸΚαΙΌΕΙ. 262. Αρυὰ 

Εταϊοβίμβοποπι ὡς (δὲ δἀάϊαϊ! ϑομαοὶ) Αἰσχύλος .. ποιητής, Φορ- 

χέδας γραίας εἶχον χτέ. Ῥαυν. 964. Υ. 1 γένεϑλα τοῦ Βοί6. 

γένεϑλον ὦ Βογπᾶπηῃ. -- (ἀλλ᾿ Ἀνδρομάχη σὺν τῷδ᾽ ὁμοῦ 

προσέρχεται.) Ἀνδραέμονος γένεϑλον (ὃν) κτέ. Ναθπο. -- Ἐ, 8 

Ἕχτωρ σ᾽ ἨοΙΙΠΔΠΗ. 966. Υ͂. 1 εἰ ἀϑελεὶς Βοίμθ. Υ͂. 1864. 

ϑέλεις, εὐεργέτει. τὸ γοῦν κακουργεῖν .. καὶ μῆτε.. βροτοῖς 

οὔτ᾽ ἔχεις εὐεργετεῖν οὔτ οὖν κακουργεῖν ἄμφι- 

οἰπι Ναιοῖκ. Υ͂. 2 ἤγουν ἀτοίίι5, τῷ 
" 

λυπεῖσϑαι 

Ῥδαν. 

δεξίως ἔχει τῷ μήτε χκτέ. 

γοῦν ϑαϊπιαβίαβ. χαὶ χοῦν ΖαΚα5. -- Υ. 8 οἷς μήτε.. 

πάρα Οτοῖϊιβ. -- Υ͂. ὅ τόχον Ῥτὸ χότον Νᾶυοκ, φόνον ΒΙΑγα68, 

τάφον Ἠεογνογάθη. ΒΕ ΕΏΘΘΥ Αἄποί. δᾶ ἰτᾶφ. 6Υ. ἔτ. Ρ. 26 καὶ τοῦ 

ϑανόντος εἰ δίκην πράσσει κότος δἀἀθῃ8 »αθθιη ϑυϊάδθ βουύγανῖ 

γούβαμῃ (Υ. παλαιγενές), εὐεργετῆσαι: γὰρ τὸ σῶμ᾽ οὐ βούλομαι, 15 

μὰς τοίοσομάαξ οϑὺ οὐ 80 Δ0}1}16 ργοπαποίαίιβ ΥὙἱἀ θα, δα αιθῃ 

γοβϑρομπαϊῃ Ῥυϊδη8β 68 ἀθ αὑἃ πιοὰο ἀϊβραϊανιπιθβ ογδίϊομθς' 

467. διαπεφόρβηται βίος (οἷον ἡδεῖα τοῦ βίου φορβὴ συντε- 

τέλεσται) ΕὙΪΘΌΕΙ. 978. προγόνων Βοί[θ. 975. Υ͂. 2 

ὃν ὡς ἔπληξε νηδύος κοιλώμασιν Μουτοίαβ. -- γε λύμασιν Ἠθδίδ, 

χαιτώμασιν Βοΐμθ, χυλώμασιν Μοΐποᾷθ, χηλώμασιν Μϑοβιπιῖαϊ, 
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χαλώμασιν Η 1615, γωρήμασιν Ζαϊκαβ, τιλήμασιν ἘΠ]15. 219 
ΣῊΝ οἸΪπὶ ΝΆΌΟΚ. 281. Υ. 1 χαὶ κατὰ Βοίμο, ἢ νῶ 
κι τρόναρν, τσ Ἀρρνψαιαροῖν γ6] σχῶσι μαιμάσσον Ἠαγίαηρ. --- 
᾿ - ἶς δόμων ΡΓῸ μόνον οῦγορ, δόμον Α αθη- 

τρρβεε: οἱ Υ. 4 Δα καὶ ταῖσε φυσητοῖσε δυσὶ σιαγόσι ] χυχῶν 
ϑάλασσαν ἐξεμῶ πρὸς οὐρανόν ΒοίῃΠθ. 282. χεῴειν παρασχὼ 
ΖΔ Κα. 289. ἀναξίαν: βασίλειαν Ὗ ἀρῃον, ἀναξία μμϑμώδε ϑἴζα. 
ἰδ ΡτῸ ἄνασσα ἴα1586. οΟρ ηδίμ5. 289. θων ΡΗ͂ΡΕ βοᾷς ῦ δᾶ 
ῃ8 61, ὁρᾷς Οοπίησίοῃ, κοᾷ γ8] χοίης Μ΄ ϑομιηϊαΐ. 296 δεδ ; 
κεν. - χειρὸς (νγ6] χερὸς) δέα Ἠαγίιπηρ. τύχης δύας Βοίμο. 999. 
οὔτ᾽ εἰμ᾽ ἄπειρος Ἠργνοτάθη. | 

900 Ροβύ ῬγΌ. 888 ᾿πβϑυὶϊῦ Βυσρθβ. Οἷν. βΒυργᾶ Ρ. 14. -- 
γάνος Θογεμίογ. -- καὶ παϑὼν ϑε)τηλδίη8. --- Υ. 8 ἐὐνῸα (σοὶ γα ὰ : 
πυλίνδεε... ἐπομβρέαν Μϑομπαϊ, νάματα ᾿'χυλένδεε ἩοΥψοΓάθη δα 
καλύπτει ΖαΚδβ. -- Υ͂. 4 ἐν τῷ πυρωπὸν ἐχ κυνὸς λάμφαι ἡπεμ ἄς. 

“» 

(18, ἐν ἡ τὸ γ ΞΡ. , 
ΠΡ ΥΝΡ ΜΥΨΕΎΒΟΥΘΡΕ ἐκλάμφαν φλογός ϑαϊτηδδίαβ, ἐν ἡ πυρωπὸν 

μηνὸς ἐχλάμφαν φλέγος Ῥααν, ἐ : ππ- ἰδ τοις μὰ ρωπὸο 

γοροίαβ. ἐν ᾧ μέ ἹΠ ν ἤ πυρωπὸς ἥλιος ἐχλάμφας φλογί 
)5518, ἐν ᾧ μένος πυρωτὸν ἐκλάμψαν φλογός Ἠθαῖ!, ἥλιος ἐν ἧ 

οωπὸς ἐκλάμφα ϑυζ ΝἂΣ : ..».» ; “ το ον χῶν 

Ρ̓ΌΞ νι μῴας χϑονέ οἸίπη ίηαοτῖ, ἐν ἢ πυρωπὸν ἥλιος λάμφας 
λόγα . δ Δ δὴ νιν δὰ ἢ " 

φΦΛΟΥ ᾿ ἁγΓζηρ, εὐτ ἂν πυρωπὸς ἥλιος κάμψας χτέ. Μ Βομιηϊαί ἐν ἦ 

πυρωπ π ᾽ ὔ “» 9 ᾿ 

ῬΡωπὸν ἄστρον ἐκλάμψαν γϑονέ Ζακα8. -- ἥλιος γρῴφας γϑονέ 

ΟἸπη, πυρωτὸν γλῆνος πὰης ΕἸ]1Ϊ8δ. - 8 ᾿- ἜΣ ΣΝ 
φε ἀδ αν ΤΩ, αϑρὶς 18. 908. μὴ μὲν οὖν παρασπι- 

τΎς ὁλ}] μότ᾽ ἐγγὺο εἴ ν᾽ ἄστη δνὶ μὰ σὴ 
Ξ εν Ἱ ι ῥηῤνε γγὺς εἴ γ᾽ ὅστις ἐστὶ μὴ φέλος 1 τῷ γ᾽ ἀνὸδρὲ 
τούτῳ, μηοὲ τιμᾶται πρέπον οί} ἢ -δνάδιοδα ' ΠΈΝΗΣ ΕΒ ῥέπον οίῃθ. -- μηδ᾽ ἐγγὺς εἴη. ὃς ϑεοῖσι 

μὴ φίώλος Ὁ Ογβ108. 490ρ4. ν. 3 θυά ἐς ὧν 
τὰ ἐλθρ . Ὗ. 8 θρυάσσῃ πτερωτὸν ὄρνιν ϑΑ)τηἃ- 

᾿ ᾿ Υ. 4 ἦρι παμφαένοντι Μ΄ ϑοΙΒπαΐ. --- φαιόν τὸ ΘΟ ΠΡΟ Υ, -- 

. ὁ παιδός τε χαὐτονηδύος μαίας ἄπο Βοί]ιο. -- Υ. Τ ἡνίκ᾽ αὐξηϑῇ 
Θ ἐξανϑῇ Οοπῃϊηρσίοῃ. --- Υ͂ 8ὶ τῇ ᾿ς ᾿ ἐπῤομδδ. κεν οι τος 
τὶ ρας ΘΌΌΟ: τχει νιν αὐϑις χαμφικοιμέζει πτέ- 

ἐς τ» τ -- ἀμφιεέννυσι πτέρυξ ἀθ5η6Γ. -- Υ. 9 ἄστη δὲ μισεξ. 

των ὧοε ἡ Ὺγ . “(ἢ Ὶ ὡ "ὦ ν᾿» ] Ἶ πρὸ 

αλληνῆὴς τόπων ϑαϊΤη 515, ἀεὲ δ᾽ ὁμιλητῶν ἀπαλλαγεὶς τό 
π ᾿ ) ᾿ εἰ Ἂς: ὍΣ πε Ε ᾿ ν ὦ ωτἰς [᾿ - 

ων Βοί!θ. τῶνδ᾽ ἐπαύλων ἐκ τόπων Ζακα5Β. -- Υ͂. 10 ἢ πάγο: 

ΟΦ] ρο “νον δι Ἴ. Ἶ ͵ βω 

ὦ 5. ἐποίχεται Ἠθδίῃ 907. Υ. 1564ᾳ. σφύρας. λέγων | 
μὐδρους κα ἃ καὶ ὁ δ᾽ ἀστεναχτὶ ϑύ ..᾿,.» ν 
᾿ ̓ ϑη ΒΝΚΝ δ ̓στεναχεὶ ϑύννος ὡς ἡμύχετο | ἄναυδος Β[ΙΘΥ, 

" ᾿ μιν Λεγξει | μυὸρουυς ἀναυῦος ἀστεναχτὶ ϑύννος ὡς Καὶ οί οκΚ 

ΕΝ ἊΜ ῶ " ὡ} ἀστεναχτὶ ΟἹ ᾿ ὶ ͵ 

ὠ Ε ἕ ὡ. Ἄ »» »Ω , 

δοδδ, νῶν τὸ ΒοΙμ6. -- ἠμύχετο Τουρ, ἠμύσσετο ΒΙοτι- 
προς Ὧν κνς, μῆφοι δοοῦ. 909. Υ.1 εὐϑηλήμονα Οδβααθοημ5. Υ͂. 2 
ἕν ντ Σ τ μς μαξι ορ το χθο Τοῦρ, ἐν ποϑοῦντι Ἠογπογάθη. Υ. 8 φίλτερον Νδιοκ 

, ΟὟ, 1 Ῥοτί. καλῶς γ᾽ ἠφευμένος ΘΙΦΥ͂ ῦ στέ 
ηδόδων, μὲ τὰ ; , Θ᾽. .ΟΥ. 2 οὐρανοῦ στε- 

ὕρανο τε ἱ Ϊ . . οὐρανοῦ στέγῃ ΝΥ ΠΙἸδιοΝ 2. -- Υ. 8 ἔνϑεν Ἠογνογάθῃ. 
ἐς γὶι5 εα. ΝΥ εοκίειη. Αρρεμπάϊχ 20 

πὶ 
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, χᾷτα Ἠραῖι, κάρτα ΒαΐοΓ, σχαιὰ ΒΕΠ|Ι5, σοβάδα ἸΚαΙθεΕΙ, 

Ἰάδα ΜιαπιονϊΖ, σχολιά ΖΔΚδ5. -- καλὰ παρῆν παίειν Βοίϊιο, χα- 

λοχέρων παέων (γ61 γροϊΐυ8 χρούων) Βαγίαπρ, καλὰ παρῆν παίων 

Ηδγ  Γάθῃ. 315. Υ. 2 σήχωμα ΝΑυοκ. 917. Υ. 2 χοὐ τὸν 

χακῶς πράσσοντα καὶ τητώμενον Βοίιθ. 318 ροβί ϑρΡνΡ!. 904 

τηβογὶς ργϑθπιῖββα Ηθβυμ 510858 διωριεῖ" νεῖχος πολέμου 510: πό- 

λεμος δὲ διοριεῖ τὸ νεῖκος, οὗ λόγος. τοσαῦτα... διάρτασον Βυτ- 

8688. 891. ϑινὸς ἐμβολὰς ὅλας ῬδυΥ͂, ϑῖνες" ἐμβολαὶ ἁλός Ἠθ- 

αἴ, ϑινὸς ἐμπολᾷ σ᾽ ἁλός Βοί!θ. 398. αἴϑοπα Κὶ οί οηκ. 991. 

ὡς λέγει γέρον ᾧσμα Ο δΔΟθοΥ ΝΗ. 3392, Αἰσχύλος ἐν “αΐῳ γτῸ 

Αἰσχύλος ἐλαδίω ατομονία8, Αἰσχύλος ἐν Ἡλιάσιν ἀαίδκογ. -- ἔλα, 

δίωκ᾽ ἀχμῆτε μάλκιον ποδέ ἨθγΙηδηη ὙΘΥΒΌΠΙ δα Ῥμϊϊοοϊοίαπι ΓΘἴΘΓΘἢΒ 

(οραβο. Υ11 Ρ. 19854:.). ἔλα, δίωκ᾽ ἔχ, μήτε μαλκέων ποδί Βοί!θ. --- 

κεχμηῶτι μαλκέων ποδέ οἸ πὶ Νδθοκ. 937. Ατο]οομο υἱπάϊοδί 

νογϑῦμι ΝΜ Βομπιίάι Ζοι βοῦν. ἔ. ΑἸΔΟΓΌΝ. 1850 Ρ. 461. 884]. καὶ Βάκ- 

χος Μουγδβίυ5, Σαβαῖος Βυγποϑίιβ, Βάχχος ϑ᾽ Ὀϊπαονῖ, δαχχᾶς αυοῃ- 

ἀλη Ναιοῖ. --- καὶ Ἀβαῖος ὃ μάντις Βοΐβο, ὁ βαχχειόμαντις ἘΠ|Π18. 

849. ἄνα (ἰάοπι ᾳυοᾶ ἄνασσα) ΒοΙΠ8. 850. Υ͂. 1 ἐν δαιτὲ δ᾽ 

σε Οτοίίυ8. --- (τὰς ἀεὶ εὐπαιδίας ΖαΚα5). -- Υ͂. 8 εἰπεῖν ἨφδΙδ. 

852 ρμοξκὶ Εππι. 14 ἰηϑοτὶΐ ΒΌΓΒΘΒ. 868. Υ. 2 μέγ᾽ ἔστ᾽ ἴαμα 

ΒΟΔΙΙσΟΓ, μέγιστον φάρμαχον Ῥογβοι, μέγ᾽ ἐστὶν ῥῦμα ΜΆΡΠΘΓ. 

8566. γὰρ ὑδρόϑηκχτον ΔΙΟΚΘΏΔΘΓ, γὰρ αὐόϑηκτον ἨθτΙΔΏΙ, γὰρ 

αὐτὸς ϑηχτὸν οἸϊπὶ ΝιΟΚ, καρυστόβαπτον γε] "γεραιστόβαπτον γ6] 

γεραιστόϑηκτον Υ6] ΡΟΙΪα8 φρεατόβαπτον Ηογνθγάθη Εχουο. ΟΥἹ. 

Ρ. 8. γὰρ ὑγρόβαπτον γ6] γὰρ ὑδατόβαπτον ἰάθπι Επιθηᾶ. ΑΘ50}1. 

Ρ. 162. 357. ἐμβήσασα Βοῖδιο, ἀμβήσασα Υαρπον, ὑβώσασα 

ΕἸ115. 358. Υ. 1 οὐ διρῶ λαγών γτῸ οὐδὲ ἀπὸ αὐτόν ἘΠΠ18. 

Υ. 184. οὐδ᾽ ἄποϑεν εἶδες αὐτόν, οὗ γὰρ ἐγγύϑεν . ὁρᾶς" γέρων .. 

σαφής νυ] σα δία ααοπάδπι, (σὺ δ᾽ ἄποϑεν εἶδες. . ὁρᾷς" γέρων .. 

ἐγένου σαφής Ἠθδ[}), εἰ δ᾽ ἄποϑεν εἶδες αὐτόν, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐγγύϑεν 

ὁρᾷς κτὲ. ὙΥγυϊΘΏθΔ 0}, σὺ δὲ! Ἵ δες... ἐγγόϑεν 1 ὁρᾷς κτέ. 

ΕΑΠΤΑΏτοηβ, σὺ δ᾽ ἄποϑεν εἶδες αὐτόν .. γραμματεὺς μὲν οὐ σα- 

φής ὝΑΡΠΟΥ, ἐδοῦ, πρόσω ᾿ ἀπ᾽ ὀμμάτων, οὐχ ἐγγύϑεν, ἔχων, 

γέρων... σαφής Βατίυῃρ, σὺ δὲ | ἄπωϑεν αὔγασον τόδ᾽, οὐ γὰρ 

ἐγγύϑεν γέρων ἂν οὐδεὶς γραμματεὺς πέλοι σαφής Ηογνογάθῃ. -- 

Υ. 2 γραμματεύς γ᾽ ἂν οὐ σαφής ΒοΙίΠ6. 859. σύ με καϑαι- 

ρεῖν μοε ἘΔΌΕΓ, σὺ δὲ καταίϑειν μοι Βοίμοα, σύ με καταεκιεῖν ΗΕ 

Βμοάο Θτίθοι. Βοπιδὴ ρ. 218, σὺ δέ με καὶ φϑῴώειν ΗΠ ογψΜογάθη. 

861. λυγροῦ 1 γέγονε ϑεώδης, καλλέμορφος, εὐπρεπής Βοῖο. 868. 
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ἂρα Βα. |6Υ. --- τ᾿ ἀρα χοκχίέζεις Βοίῃο. 9θ5. σῦϑε σπαϑητοῖς 
ΒοΙμ. 906. ἅλλεε ᾽χ μεγέστων .. λουτηρέων Βοίῃθ. 872. 
ἀφρὸς βρύτειος ἐρρύῃ Ῥογβοῃ, ἀφρὸς βορῇσιν ἐρρύη Βοίῃθ. 874. 
οὗνεχ ἔπεισ᾽ ἄνϑη αρπθυ. ἐχεῖ γ᾽ γ8ὶ] χαὲὶ Βοίμβ. 977. «δὲς 
δοῦλος ΕὟ ΒΟ ϊαΐ. 929. Υ. 154. δηΐθ ΒῈΡΡ]. 228 ἰπίογίοίς 
(44 ὑμεῖς δὲ... ἀπεέρονε ] ϑεῶν ἀνάκτων τῶνδε κτέ.) Βυγρε8. Υ͂. 9 
ἐν γορῷ τ᾽ ἀπεέ έ , ᾿ χορῷ τ᾽ ἀπεέρονε Ζα,κβ5. 984. ἐναγώνιε {παῖδ αίας καὶ 
Ζιός (οπηῖδδο Ἑρμᾶν) Οοδοί 6 ]1. οὐὔἱΐ. Ρ. 186, ἐναγώνιε αίας καὶ 
Διὸς Ἑρμᾶ  ἀοΙΡΟΥΖ. 987. ἔρῳ δὴ Βοίῃθ. 988. Εἰχ ἀνὲ. 
8016 τοῆηρὶ Βοί!μθ ἴδθο: . ἀλλ᾽, ὦ τῶν βασιλείων | πρόδρομος 
μελάϑρων, δέσποιν᾽ ᾿βχάτη, 1] τῶν τ᾽ οὐρανέων τῶν τε πατρῴων τ 
ἐρῖνα, τρόῃ μεγίστων, νύκτωρ ἃ σύ μοι προὔφαινες, ΜΥΆΡΤΘΥ 
800: Φἄἄλλ΄, ὦ τῶν βασιλεέων | πρόδομος μελάϑ ᾿ς ; 

χάτη, τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τε ῥελυθντωυ ἡ πάοορύδο χει κραρβᾷ,: ἘΠΑΟΨΕΝΝΑ ͵ τ μεγίστων ἐν 
δημετέρᾳ, Ἰ νύχτωρ ἃ σύ μοι προύφαινες. 998 ΑΘΒΟ ΠΥ] 6586 
ΠΟη Ραϊδί ΚΑ Ιθ 6]. 995. φέλον δέ τοι, | δαιμόνιε, τῷ κάμνοντι 
συσπεύδειν ϑεοῖς ΝΔΙΟΙ, ααϊθὰβ ΡΓΟθδ.15 ΙΟΟΘῸ ΠῚ ΘΟΠΪ60 Ροθίδθ {γ]- 

θαϊ! οὗ ΑΘβο ν] γοῦθὰ (ῬοΓ5. 744 ἀλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, γὼ 

ϑεὸς συνάπτεται. αἱ ρμαίαί ΕΑ  ΑΠΓΘΗ5) Ἰηΐογο 1556 ἰυα]οδί Μοι- 
ΒΚ. ἐσϑλῷ δέ τοι} δεινόν τί πως κάμνοντι συσπεύδει ϑεός ἘΝ 

ΒοΒη αι. Εογίαββθ φιλεῖ δὲ τῷ ἐγκονοῦντι 50. ΘΠ Π1. 997. 
πρὸ τῶν πονηρῶν ΕΠ Ὗ ϑομηηϊαϊί. .999. σχεάν Βοί!θ. 
“: 401. Υ. 8 χακῶς πράσσοντα οἸΐπι Νάιοκ, 4098. βοῦραν δέ ὃ’ 

ἱερὰν χαὶ ΒοίΠ6. 426. ΑΘβοθν]ὰπὶ εὐγένειος γ6] ἐριγένειος γ6] 
ἐριγενεία ΒΟΥΡ515586. οοπίοῖς Ἠδγίθησ. 497. ἔστυγα ο]. Ηδ5γοῖ. ἴῃ 

ἐστυάξω ΑἸΒΘΗΪ. 429. χκερχνωματίσϑαι Βοίμθ. --- [ῃὴ πεφρύχϑαι 
Ἀρρρόι προφητεύεσϑαι Ραυΐαῦ ΒαΓοι, περράχϑαι δοιϊ,. 448. τρίσσυ- 
ξος ν6] τρίσξωος νοὶ ρΡοίϊι5 τρέξωος Ῥαιν, τρισοέζυος ΤιοΌΘοΙς Ρὰ- 

ΓΔ]. Ρ. 268, τρέσοιζυς ν6}] τρέσοζος Ὠϊπάονἢ, τρισοιξζυρός ΒοίΒε. 

4θ3. Κύπρου Πάφου τ᾽ ἔχουσα τὴν παγκληρέαν Βοίῃθ (Ρ05565 οἰΐδῃηι 
παμπησέαν). 4608. ΡΙῸ ἐμπεδής [π͵5586 πὶ ἐμμελής Ἰορογϑηΐ 

Ροθίδῃ δυΐοπὶ ἐμ πέδης ἀθα͵556 ὁοπϊθοὶὶ Μ ΒΟΠμπ ἀξ. Ἐογίδ586 ϑατῖ- 
Ὀθπάππ) ἐν πέδαις σε γαμόροις | μάρφειεν “Διδης. 4756. Υ. Ὶ 
εἰσορμωμένην ῬΓῸ οὐχ ὁρωμένην Μροίπεῖρο. --- [ΙηἴΘΓ γ. 2 οἱ 8 4]]- 

αυϊὰ ΘΧοΙἀΪββ6 ρυΐαί Δ ΔΘΊΟΓ. 477. καταλέξω δ᾽ ἐγὼ 1 ̓Ιωνικὴν 
ξ φω 2 “ , Ω σοι ῥῇσιν ἐχτείνας τινά ΑΘΒΟΠΥ] ν Θὰ μαίας Βοίθ. 489. Τ7εύ- 

, Ὁ} χρου δὲ τόξ᾽ οὐ γρωμένου Ἠρογποτάθη. 
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Δ 

ΡΕΟΜΕΤΉΒΌΜ. 

ϑοραγδίϊπι οαϊάϊς Η ΝΥ 611] (1884). Ἢ ᾿ Ι 

9. Σχύϑην δύσοιμον (νοὶ ἄοιμον) οἰ], Σ᾽ χύυϑὴν ἄχυμον ἄν 

ΒΟΘ Πα . δ. [π 90 ῃο ο λάων (1. 8. λίϑων) Οοθεί. θ. ἀδα- 

μαντίων σφηνῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις Το Ώ5Κ1. Ἴ. Τὴ 56} 0110 

χαὶ ἃοϊοὶ (παρὰ τὸ ᾿ἱϑμήρουγ) ῬΑρΑρΘΟΥΡΊα. 12. Τὰ ΒΟ ΠΟΪΟ αὐτῷ 

(ἐστιν Ῥαρδβθοῦρῖα. 18. χοὐδὲν ἐμπόδισμά που ΠΟΙΠΒΕΊ, 

χοὺὐδὲν ἦν πόνων ἔτι 2888. 16. φάναγγι γῆς δυσχειμέρου 2ἃ- 

Καϑ. Φὅ. Τὴ 5οιοϊο πάλιν: ἐκ διαδοχῆς ῬαρΑρΘΟΥΡΊα. 9. 

πέφυχέ σοι ἘΝ ΘΟΒπας. [ἢ 56 ΠΟ 0 λωφήσειν Ῥδρασθουρῖα, 5011- 

νοπάππι ροϊϊα8: ὃ λωφήσων: ὃ ποιήσων σε λῆξαι. 96. Ηπῦπὸ 

γογοιπὶ ἀο]οὶ Τοάϊ. [πῃ 56.010 »χαλεπαὲ δέ τ᾿ ἀνάκτων εἰσὶν ἀπει- 

λαὶς (Ηἶἧσπι. ρ 189) ῬαρΑσθΟΥΡΊα. 41. οἷόν ϑ᾽: ὅπως μὴ τοῦτο 

δειμανεῖς ποτε ΤιΟΥ ΠΒΚΙ. 48. τῷδε ΤΟΥ ΗΪΘΥ. 40. πόνων 

(σάφ᾽ ἔσϑ᾽ ἁπλῷ λόγῳ 1. ον ]πβΚὶ. 4θ---80 νουϑ118 4108 Κυά- 

τος ἨΔΌΘΓΟ 80]οῖ, θέᾳ δάβουθιῦ ΟὈΘγαϊοΚ. 417. Τη 0010 (ἐχ 

τοῦν Διός ῬΑΡΑΒΘΟΥΡΊΙ. Απΐο 49 Ἰαοππαῖῃ βίαϊαϊί ΒυΙΠΟΚΠΊΘΙΟΓ. 

49. ἅπανϑ᾽ ὑπάρχει ϑεοῖσι πλὴν τὸ χοιρανεῖν ΜΆΪΥ. 608. ην, 

τοῦδ᾽ ΔΙ ΟΥ ΙΖ. 71. Τὰ 56 ο περὲ τὰ πλευρά Ὗ ἨθδαΪδηι. 

74. Τῃ βοὔοϊίο δεὰ τοῦ πθϑοῖο αΪ8. 76. [ῃ Ξομο ο διατετορὴη- 

μένος ΚαθΟΚ. 79. μὴ μαλϑακίζου τήν τ᾽ ἐμὴν 2888. 85. 

τίνες ΕἼΔΟΉ. 85 [|π 56 θῇ] ]ο δυΐ μήδεα, (Προμηδεύς), καὶ τρόπῇ 

τοῦ ὃ εἰς τὸ 8 {Προμηϑεύς), πὶ μήδεα, χατὰ τροπὴν τοῦ ὁ 

τὸ ὃ Ὗ Ηρδάϊαδμι. 992. 100 -- ι20-- 129 ἰαΐ586 Ραίαί, ἀϊπι- 

γαπὶ 99. πιοποιηθίσαπι 121 ΒΡΡ Θη8, ΤῊ ΗΘ ἀ]6γ. 94. [ῃ 50 Π0}10 

δεδήσεσϑαι:ι Ἠατίθηρ ἱπυθηϊί. δεϑήσεσϑαι ΟοὈθί. 106. ἴῃ Β0Π0]10 

υὔτε μὴ (ἀλλ ἐλέγχειν Ῥαρδρθογρία. 116. Ἐοτὶ. ἀγά 8ογθθη- 

εἰμι. 117. Εοτί. χεχραμένων γ8] Ροϊίυ8 κεχραμένου. 118. 

ΑΓ ΡΒΟΜΕΤΗΒΕΌΜ. 809 

ΠΙπάου οοπίθοὶξ οἰϊδπὶ τίς ἔχετ᾽ αἴας τερμόνειον ἐπὶ πάγον; 121. 
{δέρχϑηϑ᾽ οἷον) τὸν Διὸς ΤῊ, ΗΘ ἀ]6γ: 159. Ιῃ βοιο]ο ϑεμέρην, 

ἐκ δὲ τούτου τὴν γαλήνην φησί 5οΥἹθοπάπηι νἱἀ θίαγ. 144. Τη 

ΒΟΠΟ]10 ἀκαλαρρείτην (ἥοπι. “] 422 οἱ τ 484) Ῥαραρθογσρίᾳ. 180. 

δολερὰ Α ῬΔ4}1158. ψφαφαρὰ Ζδ8δ88. 168. εἰσιδούσας ΑῬΑ 8. 

Απίο 161 αἰαξ αἰαξ ΒαρρΙοὶ ΤῊ Ηδ 16 νυ. 104. ἀγρίοις πιέσας 
Τοαι. 106. ὡς μήτ᾽ αὐτὸς μήτε τις ἄλλος ΤῊ ΗρΙά]ογ. ὡς 
μήτε Ζεὺς οἵ ἴῃ 50}0110 κακῶς ἐπήνεγχεν ΖΔΚδ88. 169. τραχυ- 
χάρδιος Μᾷν. 174. ιϑέμενος οἱ 2885). 191. χἀν πικραῖς 
Α Ρα] 18. 

ΦΟδὅΞᾳ. ἔσται ποϑ᾽" ὅταν τ᾽ ἄτῃ ῥαισϑῇ, τὴν ἀτέραμνον κτξ͵ 

Κοοῖκ. 216 ρμοβί 219 οοἸ]οοαί ΕἼΔΟΙ. 258. [ἴῃ 50} 0} 10 
δύναται ἀο]οῖ Ῥαρδρθουρῖα. 2δὅ. ϑνητῶν δέ γ᾽ οἶκτον προϑέ- 

μενος Μᾶϊγν. προσέμενος ΖΔ 88. 262. φίλοις ἀλγεινὸς Τοαί. 

209. φλογωπὸν σέλας Τοάί. 271. τοίοις δ᾽ ἔδησε Ζεύς Μᾶμϊν. 
211. 2718 ῇογο {θα θη5 δυΐ δηίθ 271 δυΐ δηΐίθ 278 ὙθγβΠῚ ἰηΐ6Γ- 
οἰ ἀἶ886. δυιγαίυν Εππδη. Η οἴ δ η1). 2805. τοῖς καχῶς πρασ- 
σουουσ᾽ Βουρκ. 281. ταῦτα πάνϑ᾽ ΝῊ εἰ!. 

92954ᾳ. ὅλον παρόντα μόχϑον ΤιοΥΪΠ5ΚΙ. 990, πορόντα 
μόχϑον Ζ2ακαβ8. χούρων παιδιὰν γ6] λῆρον παιδίων ἘΊΔΟΝ.. 998. 

ΒοΠοΙαη ἃ πάσχεις νῦν δὰ γ. 8382 τοίογί Ῥαρδρθογρῖα. Ροβι 

945 πη ΟΥΪΠΘΙ γουβααηι: 860 -- 02, 851---δὅ, 840 ---83850 5Βίδίαϊί, 

{ἸὈθ 5 ν. 808---81. ρμοϑύ 4105 δἰίᾳαοί γ γβὰ5 ἰηςογοϊ ἀουπί, Οοθδῃο, 

Υ. 382 - 92 Ῥτομηθί!θο, θοῦσῖς. Εὐπάθπι) νου πη ΟΥ̓ ΘΠ ὈΘΓΒΟΙΪ5 

ΠῸΠ πλαίας 5 τοαυϊγῦ ΜΆΠΙΥ. 946. [Ιῃ 50! ] ]ο τὰ παρὰ σαυτοῦ 
Ζακϑ. 8947. πόνων. μετασχὼν καὶ συνῃηλγηκὼς ἐμοέ Τοάΐ, πόνων 

εν χαὶ τετολμηκὼς ἐμῶν ΕἾΔ0ἢ. μετασχεῖν ἴσα τετολμηκὼς Ζ8Κ85. 
συντετολμηκώς τ᾽ ἐμοί 2600. 84754ᾳ. πρὶν οὐ μετασχὼν καὶ 
τετολμηκὼς ἐμοὲ καὶ νῦν ἔασον Ἐπηδπαθοὶ Ηοἰπιδπη, 960. πη- 

μανϑῆς πόδα Α ῬΑ]}18. 455. δώσειν νιν ὝοΥΓΆΙ]. 356. χκοὔῦτει 

μὴ Νδιοκ. 8θ4. ἐφεσπέροις τόποις ἀποηγημι5 (Ῥ410γ). 970. 
Ἰυφῶνα ϑῆρ᾽ ὃς πᾶσιν ἐπανέστη Νεοππιᾶη. (πᾶσ᾽ ὃς ἀντέστη 
δίῃ] 6γ). 979. χκεὶ νῦν, 868 -- 818 Οορᾶπο ἰγθαθη8, Εἰπηδη. Ηοἵ- 

ἸΔΏΏ. 980. [Ιῃ 56 0110 τοῦ διορέζοντος Ῥαραρθογρία. 994. 
ὀργῆς, νόσου σῆς Ζακαβ, χολῆς νοσούσης Μοίζρογ. 

400. [Ιη 56 ῃο]ϊο ἄμεινον {γὰρ Ῥαραροογρία. 401. χύ- 

διστον ἄοοϊκ. μὴ δοκεῖν φρονεῖν Οοθθί. 402. ἐμὸν δοκχῆσαι.. 
ἀρχεὶ τόδε ὙΥ οἰϊ. 404. ϑρῆνον οἷμος εἴς τ’ ἔχγϑραν Ζ8Κ85. 
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409. [πῃ 5ομοῖο ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὡς εἰ τηᾶνα]ὲ Ραρασοουρῖὶα. 419. 

στένουσα σὰς 2888. 495. ἀρχαιοπρεπῇῆ {τέϑμια νῦν) στένουσι 

Ζακαβ. {πάντες ὑπο στένουσ: ΕἼΔΟΙ. 429. μεγαλόστονοι τεοῖς 

Υ οΙ]. 486. ᾿Δρβίας 28 Κα. 441. πρόσϑ᾽ ἕν᾽ ἄλλον Ζακ88. 

449 544. δαμέντ᾽ ἀχάμαντα δέμας Τιτᾶνα λυγροῖς εἴσιδον ἀντιϑέων 

γΑτλανϑ᾽, ὃς αἰὲν {λάξ τε πατεῖ στιβαρῶς) ὑπεέροχον χϑονὸς κρα- 

ταῖῖν᾽, οὐράνιόν τε χτξ. ΝοΟΜΠΊΔΗ. 444. ᾿Δτλανϑ᾽ γμτίπιι5. 4616- 

νἱῦ Βευρκ. 449. Ἅ:δης ὑποβοέμε: μυχῷ γᾶς 2888. 452. 

Ιη βοβοὶο ὡς ἣ Διόβη παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ Βγαποῖκ, 

αὐϑάδειαν, ὡς {ὁ Θἰδέπους ἐπὶ Κολωνῷλ Σοφοκλέους ἢ διὰ συμφο- 

ράν, ὡς Ἀχιλλεὺς ἐν τοῖς Φουξὶ καὶ ἣ Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ Ηοι- 

πᾶπη. «Σοφοκλέους ἀο]εῖ ΒοΙΘΚ. 454. προσχελούμενον ΕηΔη. 

Ηοΐπδηῃ. 4560. διύρμισεν Εἰ Βττη. 458. δὲ πλάσματα 

Βυῖρεοθ, δ᾽ ἠπήματα Ζ8Κ885. 479. ῥύμασν ϑ᾽ ὕπως ΖδΚδ5. 

488. [ῃ 560] 10 “ἰσχύλου οχ αἰσχρόν οΥαπὶ 6586 Ρυϊαῦ Ηοαβπιδιι. 

488544ᾳ. πέπονθας .. φρενῶν" ἄλλων δ᾽ ἰατρὸς αὐτὸς ἐς νόσον πε- 

σὼν (γ6] αὐτὸς ἕλχεσιν βρύων 5θοιπάππι Επν. ἔν. 1086 Ν., αποὰ 

[ογίαϑ88 δχ μος ἰοοὸ ἀθργοιηρίπιῃ 51) δεινῶς (γ6] καχῶς) ἀϑυμεῖς 

ΝδΌΟΚ. 
505. δεξιοέ σφισιν αΚᾶ8. 515. [πῃ 530} 0] 10 χυρίως {τά 

ὄμματα) τὰ ῬαρδβθοΥβῖι. 526. ἐσχύσειν ϑεόν Ἐτηδῃ. ΠΟΙ ΙηΔηΗ. 

536. (ὧν πύϑοιο ΖακΚα5). [πῃ 50Π0}10 εἰ {ἀεὶ χρατήσει Καθοκ. 

546. ποτιλισσομένα ΜΆΒΙΥ. 557. διακναιόμενον ζκαὐϑαιρέτοις) 

Νοντιδῃ, διαχναιόμενον (δαρὸν χρόνον Ζ8ΚΚ88. δ58. [ἴῃ 50 0110 

δράματε ῬΑρΡΑΘΘΟΥΙΡΊΙ. 69. σᾷ σὺ δὴ γνώμᾳ 

Νονᾶπ, ἠλεᾷ γνώμᾳ Υ οΥΤ]]. 569. οὔποτε {τυφλαὶδ Υ 61], 

οὔποτ᾽ ζἀφαυραΐ Νοντηδῃ ; τὰν ζἀεὶδ Διὸς ἁρμονέαν Επδη. Ηοἵϊ- 

ΤΠ8Δ ΠΏ. 581. [πὶ 50 ο διὰ τούτου ῬαρΑρθοΥρΊα. 587566: 

ἃ ἃ γηγενὴς χρέει.. οἷστρος. ὃ δὲ πορεύεται... ἔχων. ἀλύω δ᾽ 

ἃ ἃ, τὸν μυριωπὸν .. ἀλλ᾽ ἐμὲ τὰν τάλαιναν {πάλιν ἐμφανὴς ἐξ 

ἐνέρων περῶν κτέ. ΜϑομπΙαί. 90. 011 ΠῚ δ : ὅ98 56: 

γοίοστὶ Ῥαρδϑθουρία. 596. ϑομοιϊαπι ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοΐί, διὰ τὸ νη- 

στεύειν δὰ γ. 5917 τοίοττ Καροκ. 5699. πολύπλανοε Μοΐπθᾷθ. 

61954ᾳ. (χλύεις πρόσφϑεγμα βούκερω τᾶς παρϑένου Βίδη 6). 

621. ἐτητύμως (οἱ ὅ99 τηλέπλαγκτοι) ΝονηΔη. θ60. ἴῃ 5010 }10 

εἰς τὸ τέρμα ῬΑρδβθοΥρία. 6051. [Ιη 50! 01] 10 λέγουσι δὲ οὗτοι 

Νδθοκ, λέγουσι δὲ οὕτω ῬαρΑρθΟΥΡΊα. θ58. [ἴῃ ΒΟ 0110 ἅμα 

σαφηνίζων .. τὰ παρ᾽ ᾿Ιοῦς.. νεαροποιήσεις ῬΑΡΔΘΘΟΓΙΡΊΟ. 660. 

ΑὉὮ ΡΒΟΜΕΤΗΒΌΜΝ. 911 

πολυφϑόρους φυγάς Τοαί. 660. [π 5010110 διαγωγὴν διηγήσεως 

ἀξίαν ἔχει ἐκεῖ οχ 500]. τϑο. ὙΠΔΠΙΟΥὑΖ, 18} ηΐ81 διήγησιν 

οοἰαηρσοηάσμῃ νυἱα θίαΓ. 677. συνάρασϑαε βοοιμάππι 5Ο0ΠΟ] πὶ 

συνουσιάσαε 5ογϊθοηάππι υἱἀ δία". θ7754ᾳ. καὶ συναίύρεσϑαε.. 

ὦ παῖ οχρυηρὶὶ Νδθοῖκ. 678. [Ιῃ 50 ῃο] ο ὡς ἐπὲ ποῦς. 683. 

Εοτί. ξυνεσχόμην 50] ΘΠ ΠῚ, 
τάδε νε] πρὸς βίαν πράσσειν φρενῶν. 

708. [πῃ 50 01] 10 ὅ ἐστιν ὕδωρ ΝΊ6}11, ἴον. ὕ ἐστιν ὄρος. 

704. (λέρνην ἁγνήν τε 2888). 707. ἀπροσδόκητος .. ἀπτέρως 

μόρος Υ6] ρμοΐϊι8 ἀπροσδοχήτως .. ἄπτερος μόρος Ἢ Ἠθδαάϊδηι. 

αἰπεινὸς μόρος ΤΌΟΘΚΘΓ. 720. ἰὼ 56π161] ρΡοηϊΐ ὝὟ 61]. 122. 

Ιπ 5860 Π0] 10 ἴοτί. χραυγάξεις 50Υ]θΘπά απ]. 788. (ἁλιδόνοις γύπο- 

δας 2885). 754. ΤΙῃ 560}}0} 10 ἃπίθ ὡς Βιρριθπάππι ἀσμένως. 
756. Τῃ 5οθο]ο ὅς ἐστε πύλωμα Τύοκθον. Ῥοβρὺ 760 5υρρ!εοί οὗ 

πορϑμὸς εἴργει θρῃκίους Φρυγῶν γύας --- μενεῖ δὲ τῇδ᾽ ὄνομα σόν 

- τὸ δεύτερον ἘΞ ΒυΌΒΗ. 704. ταῖσδ᾽ ἐπέτριφψε πλάναις Ζ888. 

779. Τὴ 56 ]}}0}10 πέλαγος εἰς τὸ πλῆϑος Ῥαρδρθογρία. 718. ἢ δὴ 

εὐπετῶς Ζ|Κ88. 786. ὄντων μαρτύρειν πάρα Μοίζρογ. (γαϑεῖν 

σοι πάρα Ζ8Κ85). 

802. ἢ μὴ σεαυτῆς Ζ41Κ83. 809. ἀτιμάσῃς φίλους Ζ8Κ88. 

818. περᾶσαι Ζ883. 819. πεδίᾳ Κυρήνης ΜΟΙΟΚοΥ (Μγίμ. αθο- 

σγ.). 821. ἰσγνόμορφοι ΤΌΟΚΘΟΥ. 827. τοιοῦτον οὖν σοι 
- 
- σοῦ. [ἢ 80}07110 φυλάξασϑαι Ῥαραρθουρῖα. Ῥοϑβὺ 895 ᾿δοιηδιη 

οἰαίαϊς οἱ. Αὐ βίᾳ. ΠΠ| Ρ. 448 (64. Ὠϊη4.) ΒοιΡΚ. 847. Ιῃ 560Π0- 

0 ἐδέαν που ΥἸΙΘ]]1. 8584. πρᾶγμα σῶν πλανημάτων Μᾶηϊγ. 

858. ἄπιστον, ϑεσφατηγόροι (γ6] αὖ πολύγλωσσοι) Νδθοκ. 8601. 

(ἢ τὴν τάλαιναν) τῶνδε Ὗ 61]. μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαει" τοῖα προσμένει 

σ᾽ ἔτι Βυϊπουίογά. 868. [η 50Π0110 τὸν Ἰόνιον {κόλπον 507]- 

θοπάπιη νἱἀθίαγ. 872. ϑοιο] απ) τῆς νυχτός δ ν. 887 τοΐονὶ 

ΚαθΟΚ. 8745. Ζεὺς ἄγει συνευνέτιν ἐπαφῶν τε γειρὲ καὶ μετ- 

εμβαλὼν δέμας ἘἼΔ0}!. 875. χαὶ σπεέρων γόνον ἊὟ 61}, καὶ χτέ- 

ζων γόνον ΟΡ γαΐοΚ, καὲ ϑέλγων μόνον 8 Κ858. 876. ἐπώνυμον 

δὲ τῶνδ᾽ ὁσιογεννημάτων ΝοΟΝΠΏΔΗ. 888. λελιμμένοι Ζ8Κ88. 

885. φϑονῶν δὲ σωμάτων εἴρξε: ϑεός Νιποκ, φόνον δὲ σωμάτων 

ἔρξει ϑεός Ζ8Κ88. 887. Ἄρει: ϑανόντων ΒΊΔΟΝ. Ῥοϑβί πὸ Υ. 

δου Δ ΠῚ 6586 ϑιιϑρίοαίαν ΜΠ]Υ. 894. καλεῖν ϑίδῃηϊου. 897. 

φύσεται στάχυς Ζδ8 88. 

904. ρρενοπλῇγες Οοβοεί. 911. ϑολεροὶ δὲ κλόνοι 

699. Ἐοτί. πρὸς βίαν φρενῶν 
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Κοοκ. [ἡ βοδβοῖο φελλὰ λαλῶ ΜΑΒΙΥ. 9135.ᾳ. ὃς πρῶτος ἐβά- 

στασε ϑοινογαί. 923. λίοϊζραε {(μαχραιῶνες» Νονπιδῃ. (ὄλ- 

βιαὸ Μοῖραι 2888. Μοῖραι {πολυξήλων» λεχέων ΕἾΔΟΙΙ. 926. 

Ιῃ 56! γαμέταν τινὰ ἔχοντα ν6] γαμέταν ἔχοντα ῬΑΡΑΘΘΟΥΡΊΙ. 

929. ἀλαπαζομέναν Τοαΐ. 92954ᾳ. ἀμαλαπτομένας .. πόνον 

ΜΆΗΥ. 930. ἀλατείαις δρόμων ΝοΥΠΊΔΗ. 991. ἐμοὶ δ᾽ 

ὅτῳ μὲν ὟὟΥ ΕἸ]. 93154ᾳ. ἐμοὶ δ᾽ ὃς ἦ μὲν ὁμαλός, ὃ γάμος 

ἄφοβος οὐδὲ δέδια μὴ ϑεῶν του χρεισσόνων ἔρως ἀφύκτοις ὄμμασι 

προσδράκχῃ μὲ -Ξ ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὁ... οὖχ ὁρῶμαι, μῆτιν ὅπα 

φύγοιμ᾽ ἄν Νοντηδῃ. 839. ἄφοβος οὐδ᾽ ἀρνοῦμαι ΕἾΔΟΝ. 

9335. ἐρωτόφλεκτον ὄμμα ΜΆΒΙΥ. 985. ἄμαχος ὅδε ϑοινογαί. 

936. οὐδ᾽ ἔχω πῶς ἂν νικῴην ΕἼΔΟΙ. 943. [πῃ 560 }}0} 10 πληρω- 

ϑήσεται αποᾶ ρμοϑαὶ ἱποογίαπι 6ϑΐ. Ουοάᾶ οϑὺ ἴῃ οοαΐοθ. ὨΘαῈ6 τε- 

λεσϑήσεται πθαι8 πραχϑήσεται 6888 ἃἰῆττηαθαι Ὑ 611}, οογῦϊα5. μἰ8}} 

Ιοσογθ ροίογδί. 951. ϑομο!αοία οὐχ ἐάσιμα Ἰορῖ586 νἱάθίαγ. 

Επα ἀθ οὐχ ἐναέίσια οοσίίαγὶ ρΡοΐοϑί. Οἷγ. ἤν. 180,2 ὑβρισμοὺς 

οὖχ ἐναισέους (αἰνεσέους ἸἰὈ11). 968. αὐτῷ 5οΥ!θθπά πὶ γἱἀοίαγ. 

956. Μαϊ!ὶη) τινάχτερραν πέδων. 967. ϑομοϊαπι, ἱπ 40 εἰπών 

Ἰοσοπάυπι, δὰ νυ. 964 ρμου(ηθΐ. 968 ἀοϊοί Επιδη. Ηοίϊπηδηῃ. 

9609. σὺ μὲν προσεύχου ἘΒυϊμονίογά. 9838. Εοιί. ὁρᾷς ὅτι. 

9938. πλέον γε χαὶ τοῦ παντὸς ΑῬΔ]]18. 997. χαϑύβρισας 

ΕἼΔ6]". 

1002. τοὺς ὑπηρέτας χρεών ΕἾΔΟΝ. 10165ᾳ. ρΡοβί 1028 

ΘΟΠ]οοαὶ Καὶθοὶ. Ἐογίαββθ ροβὺ συ. 1010 ὑγδηβρομθηαϊ Ὑθὶ Ροίϊα8 

Θχρυηρθηαϊὶ βαηΐ. 1018. (ὡς παῖδά με Διός 2885}. 1019. 

Ἐοτὶ χαὶ τοιοῦδ᾽ ἀνούστερος. 104054ᾳ. μαλϑάσσῃ κέαρ λόγοις 

Τοαι. 1046. μεῖον ἢ μηδὲν σϑένει Νδιοῖκ. [Ιη ΒΟ ΠΟ 10 ἔσον 

ἐστὶ τῷ μηδέν Οοθοεί. 1065. Εοτί. δέρματος Ῥτὸ σώματος 

ΒΟΥ ΘΠ τ. 1066. [π 56 ο]ο ἀκάλεστος ῬΑρΑΘΘΟΥΡΊΙ. 1057. 

χελαινόχρωτον ἈΑΡΔ|]15. 1068. ἀλλὰ χοὐ λίαν εἰρημένος 

Ζακαβ, ἀλλ᾽ ἐκ καρδίας εἰρημένος ἘΝ ϑομπιιαί. 106654ᾳ. αὐ- 

ϑαδέας εὐβουλίαν ἄμεινον Ζ8Κ88. 1070. μεϑέντ᾽ ἐπαινεῖν Ζι- 

Κα85. 1079. ῥίζαις κάρτα χραδαίνοι ἘἸΔΟΒ. 1090. τοῦδ᾽ “ 

φυχή, τέ Ζακαβ, ἡ τοῦδ᾽ αὔχη Τοάϊ. --- ΡΤῸ μανιῶν 5οΥἹ Θπαυμη 

νἱἀθίυῦ γϑὶ μανέας νεῖ λυσσῶν (ἰ. 6. ΡαΓΏΟΙΡ. γΟΓΌὶ λυσσάω). 

ΔΑΌΘΕΝΘΑ ΕΤ (ΟΒΕΙΘΟΈΝΒΌΑ 

ΑὉ 

ΡΕΆΒΑΒ. 

ϑοραγαί πὶ οαϊάϊς ἔθ ]απὶ Η ὟΥ οἱ] (1884). ὟὟ 8 Του 8] (θά. Π 

οὐυγαγὶ Ν᾿ ΥΥ ΘοΚΙοίη 1886), 1, ΒΟ. ΠΟΥ (θα. ΠῚ οαγαγνὶ Ο Οοηγδάΐ 1888), 
ΝΥ δοΚΙοῖπ (οαπὶ δορί. ἃ. ΤῊΘΌ. 1891). 

Ιπ ΔρΡροπαάϊοθ ἰπ4θ ἃ 665 πιϊπιιὰβ 515 ΠαΪΘΓΌΠΙῚ 1ΠῸ βῖγθ αποὰᾶ 

81} 665 Ἰορὶβ, γοΐθγσαβ δὰ νυ. 664, αυοά 5ιὉ 666, δὰ γν. 668 οίο. 

ΙῚ Πυροίμοϑὶ παραπεποιῆσϑαι ἐκτιϑεὶς Ῥαραρθοογρία, ἐστιν 

(Ὁ) ἀγγέλλων Νάυοκ, στρωννύς τε ϑρόους ϑίδῃϊογ, ἄρχεται τῆς 
συμφορᾶς τοῦ δράματος (ἔλεος καὶ φόβος» Βεοτρὶκ, ὅτε λοιπὸν ἐν 

ϑρήνῳ κινεῖται . ἘΕἰχίτγοιμηα γογῦᾶ πρώτη ἔφοδος... Πλαταιάς 586- 
οἰπάθηάδ 5αηί. 

9. πολυφύλου Ἡ διαάίπι! θυ. “6 18. χενεὸν δ᾽ ἄνδρας ἀυ- 
τεῖν ΒΟΒυΠΏΔΟΠΘΥ, χατ᾽ ἄνδρα βαὔζει ϑομποταΐ, δόμος δ᾽ ἄνδρα 

βαΐζει Τοάϊ. ᾧχωκεν, ξὸν δ᾽ ἄνδρα βαῦξει {κούρῃ πολύδακρυς 
ἑκάστη» Ηρδάϊαπι. [Ιἢ 50 }0} 19 γὰρ ἅπασα ῬδραβθοΥρία. 10. 
οἵτε τὸ Σούσων χἀκεσσαέας Οοῃτγδαί. 48. ἠπειρογενεῖς 2888. 
4854. Ηἶο ᾿Ιδοιδηη 6556, αὐ 146 νῇσοι νηριτοτρόφοι (Δί!ϑη. ΠΙ 
86, νἱάρ δὰ ν. 891) οπηἶββδθ βἰηΐ, βυβρίοδίασ Οὐ Ηδυρί. 45. 
Ιὴ 0 ῃο] ο ἐπόπτας Ἰοσοηάαπηι νἱἀδίαγ. 023,34. οὕσπερ... πέμ- 
ψασα Ζ8Κ88. 78. Ιῃ βοβο]ο ζεύξας {διεὰν νεῶν Ῥαρδρθογρία. 

88. δοχιμῶ Βεογρῖ. 90. ὀχυροῖς Υθ00. 92 ἀπρόεχτος ΒοΙρΚ. 
9ὅ 5ᾳ. ἀοϊοί ϑίδυγι 468. 9654. πήδημά ποτ᾽ ϑιδαξηηδ!!ογ. δηλή- 
ματὸς εὐπετὴς ἀπάσσων ϑίδβῃ!. 

1015ᾳ. ὕπερϑεν τὸν ἀλυσκάζοντα φεύγειν εἰ. ὝοΥΡα ὑπὲρ 
ϑνατὸν ἀλύξαντα ἀοϊοῖ ϑίδυτν! 68. 117. ΤΙη 908ο]ο ἡ ὀδυνητὴ 
ΥΊ6}}1. ϑεὰ νἱάθ ΕΓ. Μ. μέλαινα: σημαΐνεε.. χαὶ τὴν σύνεσιν, 
ὅϑεν χαὶ νῳρένες ἀμφιμέλαιναια οἱ Ηθ5. ἀμφιμέλαινα" βαϑεῖα,, συ- 

νετή, αᾳυδπὶ ΟὟ ΓΒΠ) ἢ συννεφής βυρτγὰ δϑϊοϊοπάμπι. 120. Περ- 
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σικὴ στενάγματος οε!. [12154ᾳ. τοῦδε μὴ πάϑος πύϑηται ϑιδαϊ- 

πηὰ]]οσ, τοῦδε μὴ μέλους (γ6] γόου) ῥόϑον ἦ Οοηταάί. πόνους πύ- 

ϑηται ΚΟΟΚ. πόλεις πύϑωνται ΖδΚδ88. 136. ἀνδρῶν πρόσω 

ϑιδα πη 16 Γ. 137. τρόπῳ φιλάνορι ϑιδαϊπ 6 Γ. 188. Π|ερ- 

σίδες δαχρυπενϑεῖς ΖΑ ΚΚ88. 139. πόνῳ Μαγρο]ουίι. 142. 

λεέβεταε Ἰεσοπάππι νἱἀθίαγ. 148.54ᾳ. Δαρειυγενὴς γένος ἡμέτε- 

τόν τα πατρωνύμιον ἨΟαΒΠΊΔΗ. 149. γάνος ΥἹΔ6}}} οἱ ΝΟΉΠΙΔΗ. 

1556. {ταύτῃ προπιτνῶ Νοπτιᾶπ. προσπέτνωμεν γ6]., ἀρ] ο 8 νϑ 8]- 

θὰ5 16654., προσπέτνειν γρή πρϑοῖο αυ18. 161. μεϑέστη- 

χεν λεῷ ϑίαυγ! 65. 16454. ἐρῶ, ϑυμὸν οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὖσ᾽ 

ἀδείμαντος Ἠοιυβιηδη. 1606. οὐδαμῶς ἀταρβὴς οὐδ᾽ ϑιδαί- 

π]Δ]16Γ. οὖσα δείματος πλέα ΖαϊκαβΒ. Ὑοτῦα οὖσ᾽ ἀδείμαντος Τϑοίθ 

586 Βα Θηΐ. 166. μέγας στῦλος διδαϊη 16 Γ. 

ρίμν᾽ ἄπληστος δ Κᾶ88. 168-- 170 ἀο]οῖ 40. Βδίδιν!αθ8. 

ἐν τιμῇ σϑένειν ΖαΚα8. 172. ἕρμα ἘΠ Ὴ ϑομιηϊαί. 176 54. 

ἴσϑ᾽ ἂν... ᾧ ᾽ν δύναμις 2488. 177. δύναμις ἢ τέ σ᾽ ὠφελεῖν 

ΕὟ Βομπιάιϊ, δύναμις, εἰ δεῖσϑαι ϑέλεις ΜοίζθθοΥ. 192. ἐμὸς 

παρὼν ϑιααιιηά! ον, ἐμὸς ἐπαφῶν Ζ8Κ85. 194. αὐχένοιν Α ΡΔ}}18. 

19754ᾳ. ἔντη βέᾳ . . ξυναρπάζξει δέφρον Ζ8Κδ88. 199. ἄνους γα- 

λινὸν ΚοοΚκ. 

210. εἰσυρῶ τρόμῳ 2888. 21054ᾳ. ῥύόϑῳ πτερῶν ϑιααί- 
; 

τὴ 16. πτεροῖς χείνῳ τ᾽ Τοαΐί. 9210. σωϑεὶς δόμοισι 2888. 

9291. τἀσϑλὰ δ᾽ ἐχτελῆῇ 2885. 220. ὑπαὲ γῇ διαί} 6. 

2892. γῆς φέλα 5βογἱθοπάμππι νἱἀ θίαΓ. 239. ναΐ' στρατός τοι 

μοῦνος ἔρξας ΚοΟΚ, ναί’ στρατὸς τοσοῦτος Κὶ ΒΟΠΘΏΚΙ. λαὸς οὖν 

εἰ]. καὶ στρατός γε ϑοῦρος ἘΠῚ ϑομπιαί. 241. Τηῃ 580Π0110 

τὰ {μέταλλα) ἐν ῬΑρδΑρβΘΟΥΡΊΙ. 949. (δὲ διὰ χερὸς 2888). 

943. Ιῃ 50 }0}10 συστάδην μαχομένων Ἰοσοπάππι Υἱά οἰ}. 247. 

ὥς γε ὟὟῪ 61]. 248. λέγεις ἀπόντων ΚΚοΟΚ, λέγεις ἰδόντων Μοῖ:- 

561. τοχεῦσι ϑίΔΗΪΘΥ. 959. 258 ἰηἰουροϊαΐοβ 6886. ΟΠ] 86- 

ΠῸΪπὶ γοῦϑβ ἰηἰογοὶἰβϑθηΐ, ϑαβρίοαϊα ῬδΙοΥ (Υ. 250 -- 258 οἱοὶί 

Οοηγαάϊς, ὑπὰπὶ γν. 251 Ναϑί). οδ8. χαὶ κλυτὸς ϑιδαςηδ!]ογ. 

962. ϑομοϊίατη δὰ νυ. 368 ρου ποῦ ρΡαΐαὶ ῬαρδρθουῦρΊα. 265. 

ἧ μάλα μαχρύβιος δ 61}. 978. τᾶσδ᾽ ἀπ᾽... ἦλϑε γαέας Ἠοιπ8- 

8}. 973 5ᾳ. ἦλδ᾽ ἐπ᾽ αἷαν δᾷαν (γ6] δάων), Ἑλλάδα ϑοῦρεν 

Θιδαϊ} 16 Γ. 27554ᾳ. οἱ 281 54. Ῥογιπαίΐαὶ ϑίδαγ 68. 9280. 

πλαχτοῖς τοῦς, πλαγχτοῖς δὴ πελάγεσσιν Νονπδη, δύσπλαγχτ᾽ ἐν 

διπλάκεσσιν 1, Βομπίαΐ, πλάγκτ᾽ ἐνὲ σπιλάδεσσιν Ἠουβηδη, πλαγχ- 

ΑὉ ΡΕΙΒΒΑΞ. 415 

τοῖς δεῖπνα δάχεσσιν ἃ ῬΑΙΠΊΟΓ, πλαγχτοῖς ἐν πινάχεσσιν Τοϑίαυ- 

γίᾶθ5. (π|8}16πὶ πλαγκτοῖς σὺν πινάκεσσυν). 2895. ὥζ᾽ ἄποτμον 

{πότμον) δυσαιανῆ βοάν Οοηγδαί. Φ8ὅξᾳ. ὡς δᾷοι πάν- 
τα... ἤνυσαν οἰΐπη ὟΥ. 286. ἔφϑισαν: αἰαὶ στρατοῦ (οἴ 292 

εὔνιδας ἔχτισσαν ἠδ᾽) διαί ]1ον, ἔσχεϑον, αἰαῖ στρατοῦ 5οΥἸθθη- 
ἀὰπὶ νἱἀοίαγ. 289. στυγναΐί γε {δὴν δαΐοις Οομγδαί. 292. 
εὔπαιδας ἠδ᾽ ΧΕΙ. 295. τὸ μήτ᾽ ἐλέγξαι Ἠουβηηδῃ. 

919. ἀλώμενοι ϑίδιγ! 465, μυκώμενοι ΖακΚὰβΒ. ἰἐσχύρ᾽ ἂν γε] 

ἰσχύρ᾽ αὖ 1, Βοι πα. 918 ΘΡυΣΪα5 νυἱἀθίυτ. 921. χαὶ 
Ἠάγος Ἄραμβος ΝΥ εἰ]. 99 9. ἴῃ 56 }0}10 μετῴχησε ῬΑραρθογρία. 

9924. σύ τ᾽, ἐσϑλὸς ᾿Δοιόμαρδε, Σάρδεσιν 61]. 928. ἐν τύχη 

σοηταάί, εὐτυχῶς βου θοηάππι νἹἱαοίαγ. 992. τοίων ταγούχων 

νῶν ϑιδαϊπιά!ον, τοιῶνδε ταγῶν τῶνδ᾽ ΟΔΠΡ08}}, τοιῶνδε {μὲν δὴ 

τῶνδ᾽ ἡ Οοηταᾶί, τοσόνδ᾽ ἐπάρχων νῦν Τοάΐ. τοσόνδ᾽ ἄρ᾽ ἀρχόν- 

των νυν ἐμνήσϑην πέρι ἘΠῚ Βομπιάιί. τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων τῶνδ᾽ 

ΒΟΥ ΘΠ ππὶ υἱοί. ϑθῶῷ5η. τύσων δαμέντων νῶν... πολλῶν 

γὰρ ὄντων ἸΟΟΚ. 941. χρατεῖσϑαι Ζ81Κ88. 947. μάχης 

Τοαί. 9. ἀνδρες γὰρ ὄντες Ζ[κ88. 960. ὡς ὅτε ὟὟε6Ι]. 

ὡς ἧς Ζ8Κ88. 9605. του ϑεῶν φϑόνον Ζ1κ88. 979. [Ιὴ 
5001} 10 ἐπὸὶ τὸ μεμητικὸν {μετέβη Ἰοροηάαπὶ νἱάθίῃτγ. 978. 
Εογί. τὰ δεῖπν᾽ ἐπορσύνοντο. 991. μὲν ἀρϑεὶς ὙΥ 61]. 

408 χόσμῳ δ᾽ ὕστερον λοιπὸς στόλος ϑιδαίπ 6. ΤΙ 56 80- 
'ο συνεστα)μένα Ῥαρδρθογρὶα 416. [Ιῃ 50}}0110 ἰοτί. Σαλαμῖνος 

καὶ Αἰγάλεω Ἰοσθοηάμππηι. 418. ἐνταῦϑ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν Τοάί. 491. 
χελαινὴ νὺξ τόδ᾽ ἔργμ᾽ ϑιδαϊτη!]ογ. [ἢ 5ομο] ]ο ααοα οἸΪπὶ Ι6ρ8- 
θαΐυν ἐπιγενομένη ταυτὶ Ῥαραρθθουρῖα. 482. χαχῶν δὲ κλη- 
δόν᾽ διαάίτηλ!]ον. 448. συμφορᾶς καχῆῇς φίλων ζ8Κδ8. 450. 

Ιὴ 50}011ο πρόσυουρον ῬδΡαρθογρία. 452. ἅλμης ἔπι 5ογθθη- 
ἀὰσπη νἱάθίαγ, ἄχνης οοηϊοὶῃ 5 δα η} 16 Γ. 458. ὅπως, ὅσοι νεῶν 

Θ δας 116. 454. ἐνθάδ᾽ ἐκσῳζοίατο ἍὟ εἰ]. ἐξωϑοίατο Ἠουϑ- 
ΠΊΔΗ. 465. (εὐγχεύρωτον ἂν χείνων ΕὟ ϑομη)1 4) 48156. 
λαῶν (οἱ οἷ. . τούσδ᾽) ὝΥ ΕἸ. 489. ναῶν ταγοῦχοι ΧΕ 61]. 

ὅ04. δὴ πόρον 61]. Ροβί ὅ06 Ἰδοιηδπ) βἰδίαϊΐ ΒΡαἢη. 
ὅ10. ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῆ. ΖαΚδ5. ὅ1654ᾳ. ἀο]οί Οοηγδαί. 518. 
δυσχόμιστε δαῖμον ϑιίδαίπ ]]6Γ. δ91. Εονί. ἐξ οἴχων πάλν. 
δ90---ὅ8ϑ8 πὰπὸ ἀο]οί, βου θθη5 ὅ84 χαὶ μή τι... προστεϑὴ κακόν, 
Οοηγδαί, 5830 -- ὅ84 Δα αἰυὶ νἱἀθηῦαν ἃὉ ΑΘΒΘΏγ]Ο, οὺπ ΡΘΓ- 

588 ΟἸἾ588ἃ 68 ρᾶΙΐο, ἴῃ αὺ δΥΐα5 δρὶΐ, ϑγγδοῦβὶβ 40- 
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οογθοί. 585. νῦν πάνυ ϑιδα(πι]ογ. 540. ϑεράπναι δ᾽ 

ΖΔ Κα. 541. διαμυδαλέους 5ογθοηάαπὶ γἱἀοίαγ. δ40 

ἀεϊοεὶ Τοαι. 556 ἀοϊοῖ ϑίδυγι 68. 562. ἀδόπτεροι ΝΥ ΕἸ]. 

566 ἀεϊοὶ δίδυγ 68. 571. πρωϊμόροιο ΝΥ Εἰϊ, ποντομύροιο Τοαι. 

πρῶϑ᾽ ὁμόφοιτοι, φεῦ σοηγαάϊ, χάρτ᾽ ἀπόροιο, φεῦ ϑιδαςπηα]ογ. 

574. λείπονται 50ΡΡ οἱ ϑίδαγι 68. 5715. [πῃ 50 }0}10 ἀναβόησον 

ῬαρΡδβθΟΥΡΊα. 588. ἀπαιδα Οοηγϑαί. 584. ὀρφράνε ἄχη 

διδαϊ 16 Γ. 586. τὸ πᾶν ἀπύουσιν 50Υ]θοπάυπι νἱἀοίαγ. 

595. φυλαχᾷ δ εἰ]. 5698. αἱμαχϑείσᾳ ἀρούρᾳ δ᾽ γ6] αἱμαχϑεῖσ 

ἐπάρουρος Οοιητγδαϊ. , 

601. φίλοι, παλαιῶν εἰ]. -- ὕστις ἔμπαιος ὟΝ Ηθδάϊαπι. 

608. δεῖμα πνεῖν Οοηταάί, χυμαίνειν ΘίδυΓΙ 468. θ00454. ὁ χαι- 

ρὸς εὑὐροῇ .- . δαέμον᾽ οὐριεῖν σχάφος οἰϊπι ὟΥ. Ἐο5 ΥΘΓΒΙΙ ἀεὶ 

ϑίδαγ 68. θ605. αἰὲν ἄνεμον ΑὟ 611. αἰὲν οἶμον οὐριξίν τύυχῆς 

Οοητγαᾶϊ, αἐεὲ πνεύματ᾽ οὐριεῖν τύχης ΒΟ. θοπάππι ΥἹΔΘΙΌΓ. Ιῃ 

ΒΟ. οὐριοδρομήσειν Κπθ0κΚ. 607. φαίνουσιν ϑίαυτν! 468. φαΐ: 

νεται ἐκ ϑεῶν 2885. 608. Εοτί. παεάνεος 5οτθοηάππι. 619. 

εὐφόύλλοισι ϑαλλούσης κλάδοις Νιοκ. ϑαλλούσης νέοις Νοναιδῃ. 

627. ϑαλαμόνδ᾽ Τοάί. θ62954. φϑιμένῳ .. {τοὺς χατὰ γαίας 

Ζ8 85. 684. εἰ γάρ τις ἄκος πέλον οἷδε χακῶν Μοεοίζρεν. ἄχος 

οἷδέ τις ὄν ὙΥ ΕἸ]. θ3454ᾳ εἰ γάρ τι πέλον, μόνος ἂν μόχϑων 

πέρας εἴποι Οοηγαάί. εἰ γάρ τις τῶνδ᾽ ἄκος οἷδε πλέον, μόνος ἂν 

ϑνητῶν πέρας ἂν ποιοῖ 2885, εἰ γάρ τις ἄκος τῶνδ᾽ οἰὸξ πόνων, 

μόνος ἂν ϑνητῶν πάρος εἴποι Υ Βομιηαί. θ86--ΟΤ7ὅ θυ 

ἀρίποορβ ομοτὶ ογάϊηὶ θα8, ΘΡῈΥ ΠΙὨΪὰ ἠέ 064, 059, βάσχε χτὲε. 661, 

615 αηΐνογβο οἴόγο ἰγὶθαθηάδ υἹἀ θη ῸΓ. 641. διαβοῶντος Νον- 

8 ΠΗ. θδ4. δαίμονα ϑεῖον, ἄνακτα Παρσιᾶν Νον τ δῃ. 659. 

εὖ ἐπεδάρχει γεὶ εὖ πεδῴκει ΝΟΥΤΗΔΗ. 660. [ἡ 50Π0] 10 δὺ- 

ρέων οἱ Συρέους ΥἸΚΘΙΙ, Φρυγίων εἰ Φρυγέους Οοητγδαί. θ67. 

βάσκ᾽ ἴϑε περ σύ, {(μάκαρχεΣ Παρσιᾶν ΝΘΝΤΩΔΗ. θ6θ8. χοινάλγη 

Νοππιᾶῃ, χαινὰ γᾷ Ἠουβπίδῃ. 678 54. γογβα 68 ἀοἸοῖο βοΥΙ Ιῦ 

πάρα... διαγοᾶν ϑιίδυγ! 465. 678 544. τίς τάδε δεν ἐνετρίμας 

(γ81 ἐτιτήνατ᾽) ἐπ᾿ ἀρχᾷ σᾷ δεδύμαν δι᾿ ἄνοιαν ἁμάρτια; (πεξῶν 

μὲν γὰρ ὄλωλε στέφη μυρία.) πᾶσαι δ᾽ αὖ γᾷ τῶ ἀξέγϑινται τρὸ 

σχαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες Νοντιδᾶῃ, τί τάδε δυνάστας, δυνάστα, 

περὶ τὰ σὰ δίδυμα διενοεῖϑ᾽ ἁμάρτια, πᾶσαν γᾶν τάνδ ἐξέρϑισαν 

αἱ τρίσκαλμοι νᾶες Οοηγδάί. εἰ τᾷδε, δυνάστα δυναστᾶν, περισσᾷ 

διδύμαν δι’ ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ πᾶσαι γᾷ τᾷδε ἐξέφϑινται ΚΟΟΚ. 
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θ79544ᾳ. πόρει τῷ σῷ δίδυμα διὰ γοέδν᾽ ἁμάρτια πάσᾳ γᾷ τᾷδε 
ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες, λαὸς ἄλαυς ΤΥΤΤΕΙ]. Ροϑί 

6085 Ξυρρ᾽ οθαΐ οἱΪπὶ (οραβο. ΥἹΙ Ρ. 860) ἀληϑοπενϑεῖ δ᾽ οὐδ᾽ ὑπο- 

ξύλῳ γόύῳ ἨοΙΠΔΏΗ. 0688. ἑστῶτες τορῶς δϑιαδάιπι]]ογ. 

0695. Ιῃ 56 Π0110 παρὰ τὴν ζνέαν» αἰχμήν ῬΑραρθοτρῖα. 
702. ἴῃ 5Ή 0] 1ὸ δέδια μέν σοι ἃρυα 81105 τϑοῖθ βουὶ πιοπϑὶ 

Ῥδραβθοῦρῖα. 720. ἤνυσεν πέραν ΤΌΟΚΟΓ. 7924. ἴῃ 56} 0 110 
συνέχειν πόρον ΥἸΔ6]11. 72ὅ. 6]. τὸν ᾿βλλήσποντον δᾷ “Ἕλλης 
πορϑμόν 124 τοΐογί Καροῖ. 780. ναυτικὸς στόλος Τοαϊ. 784. 

οὐδέ τις περῶν οΙ!, ἠδ᾽ Αἰγυπτίων Ζακᾶβ. οὐδέ τις πέρι Θομπι- 
ΡΟΙΖ, οὐδέν ἔστι σῶν ἘΠῈἔὃῸ» Κοβίογ. 796. δρομάδα δὲ ὙΥ 6ε]]͵ 

787. πὼς τ᾽ ἔχειν καὶ ποῖ πόδ᾽ αἴρειν ΒΝ ϑομπηϊαί. 741. Τῃ 

Θ0ΠΟ] 0 ὡς τοῦ “εὼς Ῥαραρθογρία. 744. ϑεὸς ξυλλήφετα, 

ΝΟ. [ἢ 50 Π0110 ζχαὸδ ὁ ϑεὸς Ῥαραροογρία. 7475... ὅστις 
Ἕλλης πορϑμόν, ἱρὸν Βόσπορον ῥόον ϑεοῦ, ἤλπισεν σχήσειν ῥέοντα 

δοῦλον ὡς δεσμώμασιν ΕὟΝΥ Βομπ]αϊ. 747. 750 οο οταϊπο: 

4, Ἴδ0. 749. 748 Ἰεοσροπάοβ ραυΐεϊΐ Τοαί. 749. Ἐοτί. πέδας 

σφυρηλάτους ΒΟΓΙθοπΠ. 7560. πεζὴν χέλευϑον.. πεξᾷ στρατῷ 

ΕὙΥ̓ΒΟΙ παι. 751. ᾧετ᾽ ἐχ δυσβουλίας Ζ8Κ88. 764. οὑμὸς 

ἀντραπεὶς Ζεκῶᾶ58. ἀνθρώπων Τοάΐ, αὖ φροῦδος διδαίπ!]ογ. 
758. ἡδοναῖς γαέρειν γ6] ροίϊι5 ἐν δόμοις παΐζειν ἘΝ Βομπηηαί, ἐγ- 

δον ὀκλάζειν Κοοῖϊ, ἔνδον εὐνάξειν Κ΄ ΘΟ ΗΚ]. 709. Εοτί. ἐξε- 

χείνωσεν πάρος. 768 ἀοϊοῖ Οοητγϑαί. 711. ἔϑηκ᾽ ἔταισειν 

εἰσιδεῖν φάος ἘΝΝ ϑοῃπ)αῖ. πᾶσιν εὐδενεῖν φέλοις ϑιδαίπι] θυ. 

7718. ἐδάμασεν βίᾳ ἘΠῊΝ ϑομπαϊί. 714. οὔ σφ᾽ ἤχϑηρεν, ὡς 
σώφρων ἘΝῚ Βομη αι. 776. ΤΙῃ. 50}|01}10 ὑπεχρέίνετο έρδε οἱ 

πρυσέσπασε ῬΑρδρθογρία. 778. ἴῃ 500] 0 Ἰνταφέρνην ΒΙοπι- 
Π6]α. 781. χἀγώ" πάλου δ᾽ Οοητδάϊ. Ιῃ 50 8010 χαλῶς ΡΔΙΒΥ. 

784. παῖς σός τε νέος ὧν νέα φρονεῖ Ζαξκαβ. νέα νέος χυρῶν φρο- 

νεῖ Οοηγδαΐ, νέα νεανίας φρονεῖ διδαίπ 0 Υ. 789. εἶπ᾽ οὖν 
Νῦοκ. 792. ᾿λλήνων νομόν ϑιαά(ιηῦ! ον. 798. μεῖζον ἣ 

ΥΥ 61]. 795. τίνε δὲ συμμαχεῖ τρόπῳ ΚΝ εἰ!. 796. ὑπερχύ- 
πους ΝΟΥΝΠΊΔΗ. 

809. οὗ νεν 50] οπάππὶ υἱοί Γ. 817. χρηνὶς ἀπέσβηχ᾽ 

Ηουβιηδῃ, χρηπὶς ἔπεστιν απγπηη. --- ἐχπλινϑεύεται ἃ Τ ΠΟΚΘΓ. 

829. ἴῃ 50Π0110 τῶν μὴ προσηκόντων. -- (880) εὔϑυνος : δικαστής 

ΡΑΡΑσθουρία. 831. συμφορᾷ κεχρημένον γ8] συμφορᾷ χεχρη- 

μένοι γε] συμφόρων χεχρημένον ϑιααίπι 16 γ. 8562. ἐμπέδῃ 
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( Τυοῖου. 849. 844 ἀοϊοὶ ϑίδαγί 4685. ! 852. ὑπαντεύξειν 

{εὐφρόνως) πειράσομαι σοητδαΐ, ὑπαντιάζειν ἐμπόρῳ πειράσομαι 

φιδάςα θοῦ. ὑπαντιάζειν ἐμποδὼν πειράσομαι Ηουβπιδῃ, ὑπαντιά- 

ζειν παιδὶ δὴ πειράσομαι 50τ δε πά πὶ γ᾽ ἀοίαγ. 8ὅδ5η. ἄμαχός 

τε χαὶ ἰσόϑεος βασιλεὺς Δαρεῖος ΗΔ ΘΙ ΌΘ0Κ. 860. ἴῃ δ. Β0 10 

ταῖς πόλεσι ταῖς τετειχισμέναις ΡΔΡΑρΘΟΥΡΊα. νἀμγνευνο ϑᾳ ὃρό- 

μημα τὸ πυργενετᾶν ἐπέφϑημεν ΝΙΝ ΠΊΔΗ. 862. ἐπεὶ ὧν 

856 γεραιός) ΚΟοΟΚ. 80254ᾳ. πολέσματα (ᾳποὰ ἴδπὶ ΚΟΥ 

ἱηγοηϊ).. ἐπέρϑομεν Α Ρ|}15. 864 56. ἀπαϑεῖς {τ᾿ ἄνδρας 

ἐς εὖ πράσσοντας ΝΟΥ ΏΔΗ. 8605. ποιμάνορας 50ΡΡ]οΐ Ηδπιε]- 

Ὀθοκ. 868. λυός ποτ᾽ ἀμείψας Ἠδιπο]Όθ0Κ. 818. θρῃκχίων 

τ᾿ ἘΒΙιΙαΙ5. 8760. ϑομοιϊαπι δὰ ν. 874 σοΐετί οἱ βου] δῖ κατὰ 

χοινοῦ τὸ γεγένηνται ῬΑΡΑΡΘΟΓΡΊΙ. 878. [π 50 Π0]}10 αἐ περὲ ἐχ 

001. τοῦ. τϑοϊρίϑῃηάσπι 6586 πιοηαϊξ ΚΌΘΟΚ. 892. ἐχράτυν 

ἐμὸς ἄκτωρ ζλΚα8, ἐχράτησεν ἐπάχκτους Τοαΐῖ. 898. [Ιη 50ΠΟ]10 

Ἰχάρου {ξδος) ῬΔΡΑΘΘΟΥΡΙα. Ξ : 

909. [πη 50 μοὶ ο δηλονότε δαμασϑέντες Ῥτὸ ὁίχα.. ὕεν 

Ῥαραρθοτρὶα. 926. αὐριβάταει γὰρ ΒΊΑΚΟΙ. 928. χταμέναν 

αἰνῷ ΝοΥΤΊΔΗ. 9926. ᾿σπόβαται ΝΟΝΤΗΔΗ. 928. πάνυ γρυ- 

οὔτις ΝΟΥ ΔΗ. 931. βασιλεῦ, κλαίουσ᾽ Νοντηδι. [ 946. 

τὰν πάνδυρτον ὟΝ εἰ. 94θ054ᾳ. ἥσω τοι χαὲὶ λίαν" λαοῦ τὰ πά- 

ϑεά τε σέβων ΒΙοιηβεϊά. 947. λαοπαδῆ στόνων ἐοϑταρρκὴ 

94954ᾳ. Περσαιγενετοῦ πενϑητῆρος κλάγξω , δυρμὸν πολύ ΝΩ͂Ν 

ΝΟΝΤΊΔΗ. 95ὅ92544. ᾿Ιώνων γὰρ ἀπηύρατ᾽ Ἰῶὼν εν ἄρης τυριαλ- 

χὴς -. πλάκα κλαυσόμενος ΝΟΥ ΠΊΔΗ. 96. βρύχιον μιραρεααυῳ 

9608. γβάτας ὟΝ εἰ]. ϑύδεᾳᾳ. ἐλεινοὺς ἔλεπον .. στυφε μδ 

ϑείνοντας ἐπαχϑῶς (ἀπεχϑῶς) Νοντηδη. 967. ἐπ᾿ ἄχραις Ρϑαν. 

96754ᾳ. ἐν ἅλμῃ Σαλαμινιάδι βου θοπάσπι ΥἹἀθίυγ. 924. τ 

αἰάζει, ν. 924---928 1. 6. γαῖ .. τοξοδάμαντες Χογχὶ ἰστίθαθηβ, αὦ 

Υ Βομηο 6 Γ. 996. σάχτορι (δεινῷ, οΧ ΒΙοββθπιδίθ ργοίθοϊμι 

6888 ἱἐϊερσᾶν ταῖιμβ, 8. ΒΘΙΟΙΘΏΘΘΓΡΈΓ. ναυσιβάται γὰρ Ζα[κα8. 

997.-- 9929. πολλοὶ φῶτες τοξοδάμαντες μυριᾶς ἀνδρῶν χώρας ἄν- 

ϑος πᾶσά τε φύστις ἀπόλωλεν Τοαί. 941. ἥσω Τοαϊ. 947. 

λαοπαϑέα σέβων ἱανθοιϊν ῬΙΙΘΗ. 9δ8ὅ. χελσαμένους Τοάι. 984. 

Ιπ 50 ῃο ο χατὰ πεντάδας ἀνὰ μυρίους ἐχούσας ῬΔΡΔβΘΟΥΡΊα. 

988:5η. ἔλιπες ἔλιπες, ὦ ὦ δάοις οὐ ἴῃ 5080110 διαχοπτικὸν (δὰ ὧὦ 

ὦ ὦ τοΐοτθπβ). --- πολεμέων κακῶν (δὰ δᾷων ΤρίεΓΘἢ8) 288. 

990. λέγειν Υ εἰ], λέγω 5ογἹθοπάμπι γιἀοίαγ. 992. ὑποτείνεις 

ΑὉ ΡΕΒΒΑΞ. 919 

Μοίζρου, ἴοτί. ἐπισείεις γ6] περιδινεῖς. 997. ϑομοϊίαπι δᾶ νυν. 

1000 τοΐοσὶ Ῥαραρθογρίυ, 998. λέγειν Ὗ εἰ!. 

1005. τοέπερ ἀχρότης στρατοῦ ΝΥ Θ56]6Γ. 1009. ἔϑεσϑ᾽ 
οἰη Ηθγηδηη. χακχῶν ΒΙοπιῆο!ά. 1011. αἰαῖ διαέμονος τύχας 
ΚΟΟΚ. 1019. ὄλωλεν, μέγα ταγὲ Περσᾶν Ζϑῖαβ, ὄλωλεν; μεγάλ᾽ 
ἦν τὰ Περσᾶν οἰ]. ΤΙῃ 50Π0] 10 ἕνα λεέπῃ τὸ {οὐκ ὄλωλεν, τέ δὲ 
(οὐχ ὄλωλεν). --- (1020) ὃ περιλέλειπται. ϑεωρεῖς χτέξ. Ῥαρακοογρία, 
ἕνα εἴπῃ τὸ τί δὲ {τί δὲν ὅπερ λέλειπται: Καροῖκ. 102654ᾳ. οἱ 
1097 54ᾳ. Ρογιηαΐαὶ Οοηγδαί. 1040. οἵ, μαλερὸν τόδ᾽ ἄλγος 
Τοαϊί,. 1051. Ιῃ 50} ] ο ἐπεντεταμένως Ῥαραρθογρία. 1061. 
χόλπιον γερῶν ἀκμῇ ΒΙοιηῆρ]ὰ. 10675ᾳ. 35. βόα νυν ἀντέδουπά 
μοι" οἰἱοῖ οἰοῖ. Χ. οἱοῖ οἱοῖ. Ξ. αἰακτὸς ἐς δόμους κίε (αϊαζ αἰαῖ. 

Χ. αἰαῖ αἰαῖ). Ξ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. Χ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ 
ἄστυ. Ξ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἶα δύσβατος. Χ. ἰωὰ δῆτα ναὶ ναί. Ξξ. 
(ἢ) γοᾶσϑ᾽, ἁβροβάται. Χ. ἰὴ ἰὴ τρισκάλμοισιν, ὴ ἰή, βάριεσιν ὀλό- 
μενοι. (ἰὴ ἐή), πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις γ6] στροφ. 5. βόα 
νυν ἀντέδουπά μοι οἰοῖ οἱοῖ. Χ΄. οἱοῖ οἱοῖ. Ξ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἶα 
δύσβατος. Χ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ -- ἀντιστρ. Ξ. αἰακτὸς ἐς δό- 
μους χέε. αἰαῖ αἰαῖ. Χ. αἰαῖ αἰαῖ. Ξ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἶα δύσβα- 
τος. Χ. ἰωὰ δῆτα, ναὶ να Οοηγδαί. Αηΐρ 1070 ἰγδηβροηϊΐ 
ΥΘΓΒῸΠῚ 1077 οἱ 1070544ᾳ. ὁμογο {τἰρθαὶϊ Τοάί. 1072 τοιιουϑί 
Τοαί. 1078. ἁβροπαϑεῖς Τοαί, αὐριβάτας ΒΊΤ,ΔΚοη. 1074 
γοπιογοί Τοαί. 1078---1077 δὐϊοὶῦ Βίδυγὶ 468. 
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ΑὉ) 

ΘΕΡΤΕΜ ΑΌΝΕΒΘΙ 5 ΤΗΕΒΑΒ. 
-..«..- -- 

ϑοραγδίίπη δαϊαοτγαηΐ [Δ ]δ τ ΑΝ ὕοΥτΆ (1887). ΝΝ ΘΟΚΙοἷὴ 

(σαι ῬοΥΒῚ5 1891). 

[πη Βυροίμοβὶ τοὺς ἐκείνους νικήσαντας ΟὈΘΓΡΟΙΟΚ, Ἀριστίας κῳ 

Περσεῖ Α 86 0]}]}. 

6. εἷς ὅλην κατὰ ΤΟΥ ]ΠΒΚΙ. 10. ἐλλεέποντά τι ἸωΟΥἸΠΒΚΙ. 

Τὴ 56 ῃ 0} τὸν {γέροντα αὔξοντα ῬαρΔΘΘΟΥΡΊΙ. 1054ᾳ. ϑ΄08011ἃ 

οἷς ἴῃ ρΥβπαπιὶ ΡΑΓΔΡΉΓ 518. ΤΟΥΤῚ ΔΠῚ γτράϊσογο 5] νυἱάθίαν Καθοκ: 

χαὶ τὸν νέον καὶ τὸν ἔξω ἡλικίας καὶ τὸν τὴν βλά- ξ “ Ὁ" ω μ“ 

ὑμᾶς δὲ χρή. 
νῦν χαϑὸ ἕκαστος -- ΓΙ »», ΓΙ .ἭἍ » ΄Ν-’; 

στησιν τοῦ σωματὸος αὐξάνοντα οἵαν ἀνδρῶν. 
“ κ -. “Ὰ ἥν! ) )» ᾿ ᾿ . . 

δύναται, βοηϑεῖν. 12. βλάστημ᾽ ἔτ᾽ ἀλδαίνοντα ΤιΟΝΊΠΒΚΙ. 19. 
σ ν , . ᾿ σ »ν 

ἔχαστον, ὥσπερ οὖν πρέπει [ΟΥΪΠΒΚΙ, ραν ἔχων Ο » » ᾿Ὶ 

ὥραν τ ἔχονϑ 
οὖστει συμπρεπές Ζ8ΚδΔ8. 

8᾽ ἕχαστος ὥς τις συμπρεπής ὝΘΥΤΆΙ. 

16. τέχνοισι γῇ δ οΥΤΆ]]. 18. ἅπαντα προσλαβοῦσα 1,ΟΥΝἸΠΒΚΙ. 

[ἡ 586 ῃο]ο ὑποδεχομένη ῬΔΡΑΘΘΟΥΡΊΙ. 1954. ἀσπιδηφόρος λεὼς 

ὕπως γένοισϑε ΘΟ  Θταΐ. 20. ὕπως τελοῖσϑε ΤύΟΚοΥ, ὅπως 

εὕροιτο (Υ6] κτήσαιτο) ϑιδα( }}6Γ. Εοτί. πιστοὺς φερεγγύους τε. 

91. πρὶν μὲν... ῥέπων 61}. 93. ἐχϑέων δ οΥγΆ}}]. ἴῃ 80} 0110 
, [ 

ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ ῬΔΡΑΘΘΟΙΡΊα. 94, οἰωνῶν σχουπός 6Χ 8080]. 

95. φάους γ6] φέγγους δέχα ἘϊΆΒΟΙΙ, παραυτίκα 1,0- 
ΡδΙΟΥ. 

πἰπϑκὶ. [π 56 οἷο ἐμπύροις τεχμαιρόμενος ῬΔΡΑΡΘΟΓΡΊΑ. Ροβί 

96 Ἰδουηδπὶ βἰαίαϊ ΠΟΥ πὶ. αὖ ῬΓΟΙΟΡῚΒ ἤδη γϑυϑαθσπὶ ΔΟαυδὈΪ- 

ΗΠ αΐοπι μαδοραῖ: 9 -᾿ 80 ΞΞ 80 τ 9. 95. τελοῖ 28 Κ85. 97. 

Ιη 50 μο ο ὁρμήσειν ὕΘΥΓΔΙ]. 45. φιλαέματον Μόρον ΤΟΥ ΪΠΒΚΙ. 

48. τῇδε ΔοΓΓΔΙ!. 49. [π᾿ 50 ῃο]ο πέμπειν μνημεῖα Κπθοξ. 

49--ὅ1 οχραηρὶς ϑΡΙΓῸΟ. δδ. [πῃ 5ομο ο ἐδέξαντο {λόχον ἄγειν) 

Ῥδρδρθουρία. θ5. [ἡ βοθοϊο χαφροῦ ποη ἀθ] Πα .Π,. 74. 

δ᾽ ἀνῆτε καὶ ΥοΥΤΔΙ]. ἤδ5α. μήποτε στένειν γένεσϑέ γ᾽ ἀλχῇ 

ΑΓ ΒΕΡΤΕΝ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 8921 

[ον] ηΒ ΚΕ. Ιὴ 8080] ο ὑπεισελϑεῖν Ῥδρδρθογρία. 78. Ιῃ 50 }ο] 
μάλιστα δὲ παρὰ ΟΡοΓΙΑΙΟΚ. 78 --1056 ἴῃ δϑαπδῖοα ἐρτδι 
(δ ϑρέομαε.. ἱππότας. αἰϑερία.. ἔτυμος φἀλγέων» ἄγγελος ἑλέ- 
ἐμᾶς -- (ϑρέομαι. , ἑππόταρ). πεδί᾽ ὁπλόχτυπ᾽ ὠτὶὲ γρέμπτει 

βοὰν ποτανάν, βρέμει δ᾽ ἀμαχέτου δέκαν ὕδατος ὀροτύπου. 2. ἰὰ 
ϑεοὶ ϑεαί τε μάχαρες εὔεδροι (6χ γ. 94), ἄλευσατ᾽ ὅ “" 
χακόν -- βοᾷ διώκων εὐτρεπὴς ἐπὶ πτόλιν λεύκασπις τ Ως πῶ 
ϑ. τίς ἄρα.. ϑεᾶν; --- πότερα δῆτ᾽ ἐγώ, πότερα προσπέσω βρέ 
δαιμόνων; 4. ἀκμάζει... κτύπον ; --- πέπλων... δορός. 5. τί ὃ Ὰ τ 
ες Ἄρης, γᾶν τεάν; --- πόλιν χρυσοπηήληξ, ἔδ᾽ έ ἀαρϑε “ΠΝ . Αρης, ! γληξ, ἴδ᾽ ἃν εὑφιλήταν ἔϑου) 
αἰγὶ ΕΙΚΙοίΣ. Ιὴ γϑυβὶ θυ5 78---164 ἢπηο 5Β.ΓΟρΡ ΒΔΓ πὶ ΟΥ̓ ΠΘη: α 
α΄, 8. } γ΄ β΄, ὃ ε ζ, πιοδοάμβ, ζ΄ ε΄ δ΄, ῃ η, 8 ϑ'. εἰαίαϊι ᾿ἼΣΒα 
ἸΏ8Ώ. 80. Π616 γϑυθᾶ: »υἱάθίῃγ... ἐναργήςα (80) ]Π]σοὲ Ἰοροθαίΐαγ 
ΟἸ πη ἣ αὐτὴ ΡΥῸ ἣ ἀυγή). [πῃ 5080} ἔμπροσϑεν (τρέχων) Ῥαρᾶ- 
βθοΥΡῖα. 88. γᾶς ἐλέλιξ᾽ ἐμᾶς πεδί᾽ ὁπλῶν κτύπος ὙΥ οἰ]. ἐπεμ- 
βὰς πεδίου πλαχώδους Νονηδη. Ιῃ 560}0110 χαὲ (δεὰν τὴν ὁπλῶν 
οἱ ἐλαύνουσα ΡΙῸ ἑλοῦσα (6Χ 5610]. τ66.) Ῥαραρθογρία. 88 Ξη4. 

δεμας ῥοὰ πεδίου ὁπλότυπὸς ποτιχρέμπτεται, ἀμαχέτου δέχαν 
ὕδατος ὁροτύπου. βοᾷ δ᾽ ὑπὲρ τειχέων λεύκασπις λεὼς ὄρνυται 
εὐπρεπής " ἐὼ ἐὼ ϑεοί ΟὈογαΪοΚ, εἶλε δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδί᾽ ὁπλῶν κτύ- 
πος" ποτὶ βοὰ χρέμπτει, ποτᾶταέ 8’ ὕπερϑ᾽" ὃ λεύκασπις ὄρνυται 
λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὶ πόλιν: δε’ ὥτων βῥέμει δ᾽ ἀμαχέτου δίκαν ὅδα- 
τος ὁροτύπου Μοίζρον. 84. ὠσὶν βοὰ γρέπτεται ποτανὰ Νεν- 
ἸΠ8. 8754. ἀλεύσατ᾽" εὐϑὺ γὰρ τειχέων Νεονπηδη. 88. βοᾷ 
ὑπερτρέχων ΒαΘΟΒΘΙΘΥ, βοὰν ὑπὲρ τειχέων ὝΕΥΤΆ]]. γοΥῦρα βοὰ 
ὑπὲρ τειχέων 6Χ φβ]οββοιηδίθ δὰ ποτᾶται ν. 84 δαἀβογὶρίο ογία γἱὶ- 
ἀθηΐαν. 90. οὑπὲ πόλιν ΝΟΥ ΔΗ. 99. ἴῃ 50 }0}10 ὄζτα προσ- 
πέσω Νονδη, ᾿ἰοαθπάθπη) γενώμεϑα .. πράξωμεν. 94. ἴω 
5001 0 ἀγαϑῶν {ζξδρῶν») Ῥαραρθογρία. 9ὅ. ἀχμὰ ΒαρΘΟΒοΙΘγ. 
98. πῃ 56 ῃο0] ]ο χαὶ πέπλους Ῥαραρθοοτρία. 9854. πότ᾽, εἰ μηδὲ 
νῦν, ἀμφὶ λιτὰν ἔμεν ΝΟΥ ΔΗ. | : 

100. οὗ χενὸς δορός ὝθτΥΆ]1, οὐ συχνὸς δορός ΤύΟΚΟΕΓ. 
10154ᾳ. τί ῥέξεις, προδούς, παλαέγϑων "ἄρης, {πατρίδα τὰν τεάν 
οἵ 1085ᾳ. χρυσεοπέλεχυ δαῖμον. ἔπιδ᾽ ἐπιμελῶς Νονηδη. 104. 
ἐπι ἴδε πόλιν (οὐ δηΐθᾷ ἐὼ γρυσοπήληξ, ΟἸἶΒ50 δαζμον) 5Βογῖθθη- 
ἀυμη νἱἀθίυγ. 106. τεὰν δηΐθ ἂν ᾿ἰπβογϊέ ΠΔΟΠ ΠΏ. 100. 
ϑεοὶ πολισσάοχοι γϑονός τ᾽ ἔται παντελεῖς ΝΟΥ ΠΙΔΗ. 106 “-- 
119 -- 120 --- 138 516. οἴδοϊί: ϑεοὶ πολιάοχοι, ἴδετε παρϑένων ... 

ἈςοοΟῦγΙυ5 εἀ. ες ΚΙ εἶθ. Αρρεπάϊχ. 21 



2)2 ΑΡΌΕΝΡΑ ΕἸ ΟΟΒΒΙΘΕΝΘΌΑ 

"ἢ Ὺ ΄ ΤῊ ὁ ἐν Ψ ες ὄο- 

ὕπε χῦμα περὶ πτόλιν δοχμολύφὼν ἀνέρων χαχλάξει ρευς ὁρ 

κὐδῶν κα ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, παντελὲς ὦ τέλος, ἄρηξον .. 

μενον πνοαίς. ὦ 4 - τὴ δικά θρο δας 

Γὰ ᾿ “ “- -“ ΄ στροατου ἐς: τονε ὝΨΟΙ ς κἀν 

τ ΠΝ νι ς : σύ τ᾽ ὦ .. ἐπίλυσιν φόβου θίδου .. 
ΩΝ Υ αν ᾿ . λαχοντε Ξ- ς ..- Σ Ξ : 

δορυσύοις σαγαις . ΕΜ. : ν᾿ Ψ κο 

, ν τ᾿ ἀέτις “ατογένεια καὶ Διόϑεν (οχΧ 147) ὦ ἀρτ ν οὐρα, 

στονων τ ι “, ς 
Ἔ τρὶς , : Ἶ ἡ ς 

ξὴν εὐτυκάζου Ἐὶ. ΚΙοίΖ. 111. πάτερ συντελές. ἃ λὰ πά 

μιν κές, ἐντελῶς ὈΟΡθΓΟΙΟΚ. 118. γὰρ ὕπλισμα 

Νοχδη. πάντελες, ἐν τελῶς 
Με ἄρ ΝΣ 

Ὑ ΥΓᾺ 119. προσίσταντο (ΥὙ6] 188 “ατοιγένεια) Υ͂. ἀρὴν 

ῖο {φϑαλά ν ἀνάσσεις ῬΔΡΑΒΘΟΥΒΙΝ. 128544ᾳ. ἰχϑυ- 

γε δαμενο χυμινυρθμοῦς Πυσειδὰν φόβων ἐπέλυσιν δέδου σύ 

Υ {) ᾿ βῶν χέντρῳ Πο ἐ ἔδου 

ϑύλῳ μάχαν ἀποσοβῶν ͵ , ἅ.. κρδόῖχω 

ἐμ α εἰν Καὸὃ ἐπώνυμον ΟὈοΓΟΪΟΚ. 1294. φον 
τ᾿ Ἄρης πόλιν Λαόμου Σὰ "". υεὴ 

, Ι ᾿ 195. σύ τ᾽ "ἄρης φέρασπι Κάδμου πόλιν ΝοΝΠηδΗ. δῶ. 

ΤᾺΙ!. . " ᾿ “" : ᾿ - ἂν 

νων αἰτίοις ΝΟΝΠΔΗ. 133. Υἱάο δὰ ν. 119, {τὸ σὺν γ0ὺ ὸ 

στόνω 
Ἴ ΜΕΎΡΕ κε 

ὁὠξδον εὖ πυχάζου Νονδη. τόξον ἐντυχάξου ἀεί ΠΕΡ 

τόξ ῖ  ΈΣΝ : ἐ57 τάτα ον- 

ἔ .. 145. 147 ἀοϊοῖ ΕἸ. ΚἸοίζ. 138 54ᾳ. Ἄρτεμι φιλτα 
1960, 198534.. ᾽ ᾿ ᾿ ΕΝ ὙΣ έμτῦς 

δὴ. [147.. εἰ Διόϑεν {μόλο Νονηδῃ. . ΟἹ μὲς ἐμὰ 

Ν τοῖν Ὄγγκα, ἑδρὶς πύλαις εκ θοπάσπι. 155. ἑτεροφυλέτῃ ΝΟΝ 

ἈΘΥΏΔΙ. 
᾿ ἔ 

λισσού βρέτη Νδυοκ 792. ϑοϊιο! απ 
Π8 168. ϑεῶν .. πολισσούχων βρετη Ναυοκ. 1 

ἐν ϑορύβοις (ἐμβεβλήκατε) αα διερροϑήσατε 11 γοίοσί Ῥαραθθοῦθια. 
εν βοες 

, τ ἐς, .. χκουάτος Τοαιί, 

173. πόλει πάσῃ καχὸν ΝδΌΟΚ. 172. ρον δες Ῥᾳ]6}), βε- 

χυιϑῶσα .. ϑράσος Θιδαςπ 16 Υ. 180. (βαλλησετ τ κὰν ᾿ 

τ (ΘΙ 4. τιϑῇὴ τ }}. 1806544ᾳ. τὸν ὧρμ 
βλήσεται ΤΌΟΚΘΟΙ. 180. τιῦ απ" ᾿ (πηδάλια 

» " ΝΞ “Εν 7 ῇ ἘΦ τὰ (ι. νυ 

των (περὶ πτόλιν ὕτοβον γ6}} ὄτοβον πρῶ ΒΑ ᾿ ἧι 561. ᾿ ἘΞΑῚ 

' ἡ ξπείων διαὶ γ6}} ἕππων τε γενυὼν πηθάαάλια οἐαε χινυρομξενοι 

τ χύνον ΠΥΡῸΣ ἣΙ " ; » ὥχλαγξαν ἐλασίτρυχο: Ραϑὶθυ. 
᾿ωλὼ Ῥρᾶς. 18754ᾳ. ὑτε χνυαι τ ἔκλαγξαν ἐλασίτρυχοΐ τ τ' 

ἌΡΗΝ Σὰ ὙΡΕΘΣ 194. σὺν τραύματι ΤΌΘΚΘΓ, 
189. αὐυπνῶν νοὶ αὐόπνοὺν γΟΥΓΑ} !. . πρρῖς 

1965ᾳ4ᾳ. ϑεοίσι πισυνὺς, νεράδος ὁτ ὁλθᾶς 

ὁραμήματι ΖΔ Κ85. ἡπερέχοιεν ἀλκάν Τοάι. 
μου ἦν κὅλοις τότ᾽... λκὰρ δ 

λίϑων ἣν βρόμος ἐν πύλαις τὸ ς 

᾿ “ὦ " Γ. " " ι] 

40 δὲν νιφάδος ἌΝ ΘΙΙ. 
ν ἐμέ 

μἐ) ͵ Ἶ Ὶ εῷ 5»λ} οὐ ϑεοὺς τοὺς τῆς . . Λογος 

9034. οὐχοῦν .. ϑεῶν, ἀλλ ου ς τοὺς τῆς. ' 

τῶ ἢ Ὁ) σσπε νεὼς αὐτοὺς ἁλούσης κτε͵ 

ὥα, κι αὖ γὰδ. Ῥέων, οὐ σε." ἴδον 

Ι " Ἰο ἐγένετο Ζ2Κἃ5 οθ4. ἐκλιπεῖν πόλεως λόγος ὙΘΥΓΔΙ. 
ῃ 569 ο ἐγένετ : ἐπε : ὑκᾷ 

907. καὶ στέγασμ᾽ ΝΥ Εἰ! 907 54. ἀναδραμουμέναν πόλέν χασ 
χαὶ στ 

ι ἊΝ 

ἷ ὃ τρέπε τᾶ. στρατοῦρα- 

πᾶν. . πυρὶ δαφλέκτῳ νεΕὶ γΡοίυ8 410 τρέπει Νονπηδῃ σύρανι ῥα 

μων" κωῖν ὃ ξ “5 Τοάϊ. πόλιν χαὶ πυρί , “. δαπτομέναν πυρέ Τοαΐ. 
ουμέναν πόλιν θαίῳ 

ἐὐμριναιννω διρμη τιυῇ 

ΕἸΝΙ͂ΒΙΑΙΒ ὍΜΙΝ δάῳ Μοίσβοι. Φ1054ᾳ. τῆς ΕΟ ροφ ἢ 

ἢ 
ὧν τηρὸς πότμο 

γυνὴ σωτῆρος ΘΟΙ Γαΐ. 9211. γυναικῶν τηρὸς ΝΣ : εὐαᾷ 

Τὶ Ι , αἱ 56α. κασ 
σωτῖρος Τοάϊ. [ἢ 56}|0110 σωστιχη Ῥδαρδβθουθια. 44 

νῃ 

Αἢ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΗΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 393 

ὕτ᾽ ἐν χκαχοῖσι τὸν ἀμηχανοῦντ᾽ ἐκ γχαλεπᾶς δύας ὕπερϑε νεφελᾶν 

χρημναμενᾶν (γ6] ὕπερϑεν νεφῶν χρημναμένων) ἀρεῖ Τοάϊί. 9210. 

τόδ᾽ ἱηνοηϊΐ ΒΙοιηΠο]ά. 217. πειρωμένους ΝῊ εἰ!. 219. [Ιη 
Β0ΠΟ]Ὸ δε ἀδ]οῦ Καθοκ. 221. τίς τάδε (νέμεσις ν6]) νεμεσᾷ 
σέβειν, Τοαί. 222. τιμᾶν (σέβας ν96]) ἔδος Τοάιί. 299. 

τέϑης Δ ΘΡΓΔ)}. 290. ϑοῦρος γὰρ ᾽ἄρης ΕΝ Βομιίάς. φόνῳ, 

βρότῳ 2888. 285. δέδορκ᾽ 2883. 298. οὐχ ἐς φϑόρον 
πίτνουσ᾽ γ6] οὐχ ἐς φϑόρον; σῖγ᾽ οὐκ ἀνασχήσῃ Ἡϑιδαϊηηῦ!ογ. 

σύ γ᾽; οὐκ ἀνασχήσῃ 2885. 240. αὔουσα δουλοῖς 5ο)ιο! βία 
ἸΙοσίββθ νἱἀθίαν. [1ἢ βοιο]ο σὺ ἡμᾶς δούλους ποιεῖς, ϑρηνοῦσα δῆλον 
ὅτε χαὶ χράζουσα Καθοῖ. 247. χαὶ ταχϑήσομαι ΤΌΟΘΚΘΟΓΡ, χαὶ 

τὰ πείσομαι Ζακδβ. Ιῃ 560}0110 χαὲὶ γνώσομαι, ἐὰν δυνατὸν ἢ σιγᾶν 

Ῥαρδρθουρία. 251. ἐκτὸς οὖσα ὝοΥΥΔ]]. 2584. ἱρὸν ὃν μόνῃ 

γΘΥΓΆ}}]. [ἢ βομοὶο φησίν, οὕτως κἀμοῦ εὐχομένου οἱ ἐπιτελέσειν 
(ἀρθοθαΐ ἐπιτελέσαι) Ῥαραρθογρῖα. 255. [Ιῃ 50}0}10 ἐφ᾽ ἧς ἐνέοτε 
οἱ παρὰ ταῖς ϑυσίαες Ῥαρδροογρία. 250. φέλοις κλύουσι ΤΆΟΚΘΓ. 

259. οὔδατ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω ὙΕΥΤΆΙ}, λουτρά τ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω ΤΎΟΚΘΓ. 
[πὶ 50 ο] ]ὸ ϑύσω Ῥαραρθογθία. 261---Ζ2Ζ206. λάφυρα δάων δου- 
ῥρέληφϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις ϑήσειν τροπαῖα, {τοὺς πολίτας δ᾽ ἀἁϑρόουςν 
μήλοισιν αἱμάσσοντας ἕστέας ϑεῶν (άξειν ξορτὴν ϑεοῖσιν") ὧδ᾽ 

ἐπεύχομαι Τοαϊί. 202--206. ϑύσω λάφυρα, δαΐων δ᾽ ἐσϑή- 
ματα στέφψω πρὸ ναῶν δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις γοθρῖίᾶ 

ΒΟΓΊΡ 5.586. υἱά δία γ. 204. δουρίπραχ δ᾽ Βίδμορ, δουρέπλεχϑ᾽ Ζ8- 
Καϑβ. 26454ᾳ. στέφειν λάφυρα δουρέπληχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις ὙΝ 61]. 
266. σὺ δ᾽ οὖν ἐπεύχου Τοαί. 268. χκἄλλων ὝοΥΥΔ]]. 209. 
ἐπανδρὰς δ οΥΓΆ}}]. ἐγὼ δὲ χεδνοὺς ϑιδαϊςη}} 61. [Ι͂ἢ 5 ῃο ] ο ποεή- 
συμαε (ἐπὶδ ταῖς Καυθροκ. 211. ἑπτὰ τείχους Τύοκοι. ἑπτὰ 

τείχους .. μολεῖν Τοάϊ. τάξω πυλῶν Νδυοᾷκ. 272534ᾳ. ταχυρ- 

ρόϑων λόγων ϑ8ογϊθομάσπι νἱἀθῦαγ. [ἢ οι] ο {καὲδδ κατεπείγον- 

τὰς Ῥδράαρθθουρῖα. 282---284. ποτὶ πύργου .. στεέχουσιν στε- 
γάνωμα (Υγ6] οἰϊδη στεφάνωμα) Νονηδι. 288 54. στεέχουσιν 

πανομελεί οοἰθο. 8 ἀθίοιϊβ Τοαῖ. 28. ἐν ἀμφιβόλοισιν 'Τοάϊΐ. 
288. παντὸ τρόπῳ δὲ συγγενεῖς ΝονΠηδΙ.. 
ῥευμάτων ΗἿὟ ϑομηιαί. 

90154ᾳ. ἄταν ἀνδρυλέτειραν ορίοΥ5 ἀο]οίϊ5. Τοὐΐ. 9060. 
[πὶ Βομο ο εὔεδροΐ τε στάϑητε: συναπτέον Ῥαραρσθοταίθ. 980954. 

ἄγραν τ᾿ ἐμπεσεῖν φαφαρᾷ Τοαΐ. 911. ϑεμόϑεν ΝΥ εἰ]. 913. 
τὰς δὲ γυναῖκας ὁμῶς ἄγεσϑαι Ἴοαι. 914 οἱ 926. αἰαὶ ΥΥ 61}. 
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394 ΑΌΘΕΝΡΑ ΕἸ ΟΟΒΕΒΙΘΕΝΘΑ 

41ὅ. [π 56:0} 10 τύπον ἕππων σύρεσϑαι Κυθοκ. 917 546. βρύει 

δ᾽ .. βαρείας πᾶς τύχας προταρβεῖ Τοάϊ. : 920. ἴη μϑευρα 

(ἐχὺ τῆς παιδικῆς ἡλικίας οἰ ταῖς ἄρτι {τὴν ἦβην) δρεπομέναις οἵ 

ἀπὸ τῶν ὠμῶς Ῥαραρθογρῖα. 39054ᾳ. ἀρτιδαεῖς ἄν θστον 

νομέμων διαμεῖψαι προπάροιϑεν Τοαί. ϑ92. αύγερν ὁδόν 

γ ΟΥΤ]]. 8993 5Ξη. τί γάρ; φϑιμένους πρὸ πτόλεως βέλτερά φημι 

39654ᾳᾳ. λεὼς ἐλεινὰ πάσχει" ἄλλος ἀστὸν 

ἀγρεῖ φονεύει ϑ᾽, ὁ δὲ καὶ πυρπολεῖ Τοάϊ. Εν 990. ἴῃ 5080 110 

(ἐπὶ Ἄρεως ῬαρΑρθουβῖα. 3392. διαὶ δ᾽ ἄστυ ὼς δ᾽ ἀν 

ἄστη «οὐἰδοηᾶάππι νἱἀ θῖν. ποτὶ πίλναται .. πανταγρεῦτις μιαιρόρερῷ 

3399 56. πρὸ δὲ τειχέων ὁρχάνα παναγρῆς τις Τοαϊ. 884. νὴρ 

δορίκτητ᾽ ἔχει Τοάϊ. 8356. βλαχᾷ ὝοττΆ}}. βλαχαι (λιμαλεαὶ 

γ6}}) λιμοϑανεῖς δὲ Τοάϊ. Ι46Πὶ 998 --ὃ57 οὗ 947-849 ἀρθιγσοςν 

437. ἀρτιγενῶν Τοάϊ. 998. διαδρομαὶ ὃς ὁμαιχμέας Τοάϊ. 1 

60]. ἢ χαὶὲ ὁμαιμόνων᾽ τῶν συγγενῶν ὙοΥΓΔ]]. 999. φέρων 

ϑέοντι Τοαϊ. 8340. χενὸς πλέων Τοαί. 842. λελιμμένον 
- ’ -. Δ] » »] , 

443, τίς ἐχ τῶνδ ΨΥ]. τί τῶνδ᾽ οὐχ εἰχᾶσαι 

πράσσειν Τοάϊ. 

ΨΥ]. 

λόγῳ πάρα: Τοάϊΐ, τέ δ᾽ ἐχ τῶνδ᾽ εἰκάσαι στυγος παρα: οιρα(η 6 Ὁ. 

4454. ὄλλυται χυρίοισιν" πιχρὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ὁρᾷ ϑαλαμηπόλων τ 

τδῃ. ὄμμα πως ἀλγύνει χυρήσας πιχρὸν ϑαλαμηπύλων ΣΙΝ 6. 

πικρὸν δέργμα ἃ Ρ4}}15. [ἢ 80 8Ὸ}10 πικρὰ ( ϑέα Ἐϑν ἀρνρθηρ βρὲ 

86054ᾳ. Ἐοτί. χαινοπήμονες λέχος ᾿(προσμένουσιν) αἰγρὰ ὠτον. 

3δ60544ᾳ. δμωέδες δὲ νεαροπήμονες λέχος δεῖμ ἐχουσιν (γ 6] ψγοοῦΣ 

δοχῶσιν νοὶ ἀμμένουσιν) αἰχμάλωτον δυσμενοῦς ὑπερτέρου ἀνδρὸς 

εὐτυχοῦντος. οὐδ᾽ Τοάϊι. 961. ταῖσιν εὐνὰν Βυροίιοῖογ.. πο ύιν 

τλήμοσιν γὰρ αἰχμαλώταις ἀνδρὸς ἐχ τυχύντοῦ; ὡς δυσμενῶν δεν" 

χκτέ. Νονπιδη. λέκτρον ἦλθον αἰχμάλωτον -. . ὑπερτε- 

ρου, ἤλπισάν τε νύχτερον . . μολεῖν ΟΔπηΡΕ}]. ᾿ μαρρᾶτη μαριθη 

λεγόμενα χαὶ ταῦτα ΚΌΘΟΚ. 860. πάρ ἌΨΜΟΝ ον ἘΡρΑ 

ὡς... μάϑῃ ἘῪ ϑομπιάι, [π 50}}0110 ἢ τὸ ἀρτίως ΥοΥΓΑ]. 86]. 

οὐχ ἀχρῶς ἵζει πόδα Τοάϊΐ. ποδῶν Ζακα5. ἴῃ 5080 110 {ζχκαὶ ἣ 

τούτου ΚΌΒΘΟΚ. 463. τίνας πύλας ἕκαστος .. πάλῳ Ζ8 88. 

Ροεὶ 363 ἄυο5 Εἴ600}18 γθυβ8 (σὺ λέξον" ἴσϑι ὃ τᾶν πύλαις φερεγ- 

γύους ἔταξα πάσαις πολεμέων εἴργειν ὕβριν) Θχοὶ 1556 Ρυϊαί Βεΐμβ6, 

απὶ γουβθυ8 502 εἷ 504 ----501 ἀ6]6 15. ΥΘΓΒα. 588 (ἄτης ἄρου- 

ρας ϑάνατον ἐκκαρπουμένοις) Ῥοϑὺ δ90 {γδηβροβίίο, 51 6}}8 γοΥβὶ - 

θὰ ρΡοβὶ 618 οἱ 621 ΒΌΡΡΙο5, γ υβῚ Ὀ18 584-- 686 γνοϑί 524 ᾿πβ6 7 }}8 

μος οἴδοὶϊξ πυπηθγῦοθ ΟΥ̓ΔΌΪΟΠΌΙΩ: 40:20, 16:15, 16:10, 16: 1Ὁ. 

, » 4" 

τέρων, ἐλπίς 

ΑὮ ΒΕΡΤΕῈΜ ΑΡΥΕΆΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞ. 920 

94: 234, 29: 29, 24: 24. 9θ4---619. Ουδίίζιονῦ ογδίϊομυμι ρΡδγίᾶ 

οχ 8 Χὅ, αυϊπίαμπη οὐ βοχίαπι οχ ὅ Χὰ ὅ νϑυβίθιυβ οοπβίασθ (αἀθ  ἐβ 

γοΓὶβ σάκει.. ὀφϑαλμός ἴῃ 87654ᾳ. οἱ γνογβῖθι5 8578-- 881, 8960--- 

898, 40254ᾳ.) Ρυΐαΐ Εἰ. ΚΙοῖ.Ύ θὰ. δθαὰὺᾶἃ Ὁ1165 ΟΥΑΙ 65 δίἰᾶἃ- 

ἰὰθηαϊ νἱἀθηΐυγ: 2.| 20---20, 14--14, 14--14, 20 - 20 | 22--22, 29 

--29, 22---22} 2 (ἀθ]θητ 6Χχ οοηϊθοίαγα ἈΠ]ΟΤΠ Υ. 418, 488, 444, 

584--ὅ86, ΒαΡΡΙΘΗ αΓ αὐΐπα 6 γΘΙΒῸΒ Ροβί 469, ἰοἰϊάθῃη ροβί 482, 

ἀΠ058 Ροβὺ 616, ἀθοθῖιὶ ἰοθῦ ὙθΓβῚ5 ΒΡ 587). 968. δράκων 

φλέγει Τοάί, δράκων ϑοᾷ Τύοκθογ. 972. ἀσπίδος δ᾽ ἅλω ϑιδάϊ- 

τδ ον, ἀσπίδος δ᾽ ἴσης ΖακαβΒ. γαέίτωμα: πρόσδετοι δὲ τῷ Υεῖ- 

Γ8}}, χαέτωμα" χράσπεδον δὲ τῷ ΤυοΚον, χαιτώματ᾽, ἠδ᾽ ὑπ’ ἀσπέξ 

δος Τοάϊ. 8979. χώδωνες σύβον ΤΌΟΚΘΥ. 979. ϑοᾷ παρ᾽ 

ὄχϑαις ΤύΟΚΘοΓ. 980. γαλινῷ χῶς κατασϑμαΐίνε: ταϑείς Βορνογαί. 

981. σάλπιγγος οὖς ὀρϑοῖ κλύων Ζ8Κ88. 985. [ἡ 50}0110 ἐὰν 

ἢ οὗτος γενναῖος Ῥ δραρθοτρία. 989. ἡ ἐννοία τινέ Ζαῖκαβ, ἀντέα 

τινέ ΤΌΟΚΘΟΓ. 997 ἀο]οί ΥοΓΓ]!. 998. ἴῃ δΔρρομάϊοθ νϑῦθᾶἃ 

ὈΥ̓ΘΓΒΘαΪ.. ὡραῖΐονε ἀθ]οηαδ. 

401. ϑομο!αϑίαπι Ἄρεως Ἰορίθ56 ρυΐϊαὺ ῬδΙοΥ. 407. αξ- 

ματηφόρους κλόνους Μοίζρογη. 412. μείζων δ᾽ ὃ κόμπος οὐ 

Ζ8Κ88. 418. πύργους δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν ἃ μὴ χραΐνοε τύχῃ Τοάϊΐ. 

4165. Ιῃ 50 ῃο] 1. ἢ (οὐδ᾽) αὐτοῦ τοῦ Διὸς Ῥαραρθογρία. 415 54. 

οὐδὲ τἂν Διὸς ἕδραν πέδοι σκήψασαν διααϊπια!]οΓ. 410. δειρὴν 

πέδοι ΖακαβΒ. ἐραΐ νιν ἂν σκήφψασαν Ὑ 61Υ8}}. 4223. πέμπαζε 

τῷδε φωτὶ τίς ϑομνογαί. φωτὶ πρᾶσσε Ζ8Κ85. 423, χομπά- 
σαντ᾽ ἀτρεστήσας Ἐ ἘΠ|Ϊ5. 4295. ματαίων ἐν βροτοῖς Τοαΐ, 
ματαέων ἐν φρεσὶν ϑιδαίπ} ]ογ. φρυαγμάτων Ζ8 88. 421. δ᾽ 
ἀπευκτὰ δρᾶν δϑιαάίτα! ον, δ᾽ ἀπειλὰς δρᾶν Βοίῃρο, δὲ δεινὰ δρᾶν 

Τοαί. 4975. παρεσχευασμένοις. ϑεοὺς δ᾽ οἸΐπι Υε]. 488 
ἀρ]οί Υουγ8]}. 484. στύόμ᾽ ἀργός Τυοῖκθοι. 487. Τῃ 50Π0110 

εὐνοίαις τῆς Ἀρτέμιδος Ῥαρδρθογρῖα. 498. ἄλλας ΥΓΓΔΙΙ. 

442. ἑδωλίων μ᾽ ΒροΙΙδΠΗ. 444. Τῃ 50} 0110 τῷ Ἐτεόκλῳ ἐπή- 
δησεν ῬΔΡΑρΘοΥρία. 448. Ἰῃ 50}Π0]1ῖο ἀναχάμπτει χαὶ περιάγει 

Ῥδρδρθουρία. 452. [Ιῃ 50 }0] 9 ζοὺ μικρὰν ἔχει Ῥαρδρθογρῖα. 
469. πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη. τὸν δὲ σὺν τύχῃ γέ τῳ ΒΕϊὶ. ΚΙοίΖ. πέμποιμ᾽ 
ἂν ἤδη τῷδε, Ἰδουηδπι 56Χ ΘΓ ΠῚ δἰδίαθπβ, Το. 4600. καὶ 
δὴ πάρεστι Τοάΐ, καὶ δὴ ᾿πέπεμπτ᾽ οὐ ὝὙοΙΓΔ]]. 402. μάργων 
ἑἱππιχὸν ὝΘΥΓΆ]]. 405. Ιῃ 50}|0110 τὸν φέροντα... ἀσπίδι. -- 
χαὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος: καὶ τὸ .. γραφέν Ῥαραρθογρία. 467. 
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ἔτ᾽ ἄλλω ὙοΥτΑΙ!. 7Ιῃ βοθοϊο μέ τίνα τῶν ἀλαζονειῶν ΖΚ88. 

468. ἐπεύχομαι Δεῖ τὸν μὲν εὐτυχεῖν ἐὼ Ζ8Κ88 Ῥοβὶ 478 φυΐη- 

416 ὙΘΥΒῚ8 οχοί 1556 ρυϊαὶ ΑΕ]. 470. δὲ χοέλην ϑιδαιπια εν, 

δὲ μεγάλην Κὶ Τλι660}}. Ῥοεὶ 477 οἱ 481 5ἰπρΈ]ο5. ὙΘΓΒ5 Ἰηΐθυ- 

οἰάϊδβα ρυϊαὶ Τοαί. 419. ὥγμασεν ϑιδάϊηνα!!ογ. 48. Ι͂η 

ΒΟΒΟ] ο χύχλον ὀφίων .. ἐμπεπλεγμένων {πρὸς τὰ τέλη ἔχον Ἐ}7»- 

γραμμένον. ἣ ἀσπὶς χτέ. Ῥαρδρθουρῖ. 487. ἸΤυφῷ γὰρ 2885. 

φοιτῶν γὰρ . . πελάζεται Τοάϊ.. 488. ἀρχέπτολις 2888. 

πύλαις ἀρείων νοὶ Ροΐ 8 πύλαις ἀρηγών ϑιδάιίπι! 6. 

ϑοώσας πρὸς ΤΌΟΟΘΥ. 

501---507 εἷς οοἸἹοοδπάϊ νἱἀθπίατ: δ02. 506. 808. ὅ04. 

501. 5058. 507. 502. τοιάδε τ᾽ ἡμῖν 2, Κᾶ8, τοιάδε μὲν τοῖν 

Τιοκου. δ058--507 οπίτ Τοάϊ. 506. ῥάξειν 285. 5607. 

ἀσπίδος κυρῶν οιραϊ ον. Ῥοοὶ 518 νοῦϑὰϊ ἃ Πίπάογῆο 90Ρ}- 

Ἰεῖο οοπεπυαι ν. 5238. 524. δ86 (ἰπ56 710 δ᾽ γνοβὺ πύργοις) Τοαΐ. 

51654ᾳ. ἣν σέβει μᾶλλον ϑεοῦ. ἀοϊοῖο γνοῦϑιι ῬΥΌΧΙΠΙΟ, Ναυοῖ, ἣν 

ἔχων κειμήλιον σέβει περισσῶς χτὲ. Ὑ ποῖον, ἣν σέβει εν ϑεοῦ σϑέ- 

νειν... δαιμόνων ὑπέρτερον ζἸκ88. 517. σέβειν ἐωϑώς Γι ϑομπηϊαῖ. 

590. ἀνδρόπαις ἀγός βου θοπάσππι νἱἀ θίαγ. δ22. ἴῃ 501|0}10 

ταρφύς Ἰῃνθηϊῖ Ὀἰπάοτί, ταρφύς: δασέως ΒΟΥ ΘΠ πΠῚ 6886 ὙΠ. 1}11} 

Ῥαραρθοῦρῖα. 595. οὐ μὴν ἀσήμαντός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις γε] 

οὐ μὴν ἄκομπος σήμασέν γ᾽ ἐφίσταται Τοάι. 590. φῶτα Καὸ- 

μεῖον μέγαν Ζ8|κ88. 581. τῷ διαπτέσϑαι ὙοΥΥΆ]}. 599. {τίς 

ἀρκέσει τὸν» Ἀρκάδ᾽. ὃ δὲ κτὲ. ΒΙ. ΚΙοίΖ. 5835. ἐχτινεῖν Τοαΐ. 

536. ἀπειλεῖ δείν᾽ ΖΔ Κα8. 587. εἰ γὰρ πάϑοιεν 2888. 598. 

αὐτοῖς χενοῖσιν ἀνοσίοις καυχήμασιν ϑιδαϊτ 6 Γ. 541. γειρὲ 

δρῶν τὸ δράσιμον ΝδθοΙς. 5844. ῥοθοῦσαν Νδιοκ. 545. 

εἰσαμεῖψαι κόμπον φοῆποται. δάκος, ἀεϊοῖο Υ. δ46, ὟΝ 61}. 547. 

ἔξω δ᾽ ἁλοῦσα ϑιδάϊπιι!]θγ, ἔξωϑεν εἰκὼν ΜΝ 61]. 549. ϑελόν- 

των τὠδ᾽ ἂν ἀγρεύσαιμ᾽ ἐγώ ὙΧΟΚΘΓ. ϑελόντων πᾶν ἀληϑεύσαιμ᾽ 

Ζακα5. κχαπηλεύσαιμ᾽ ὙΕΥΓΆΙ}. 568. εἴϑε μοι Ἃ ϑοιν ΔΓΖ, εἴϑε 

οἱ ΒΕΠ115. 556. Ἄμφιος νεὶ Ἄμφιδος βίαν Ηἰῦτος δηίίαοβ Πᾶ- 

Βυΐθθ6 αυοβάδπι 5ιιβριοδύαν Οἱ. ἔτ. 412 αν. μάντιν ᾿᾿μφιάρεων 

ἰδεῖν Ὗ 61}. 5568. ἔχταισι ΟΟΙ. 560. πτωμάτων διδάσκα- 

λον νοὶ Ἄργει μεγίστων πημάτων διδάσκαλον ϑιαάιπιῦ! τ. 50184. 

νοβὺ δ66 ἰγδηβροηϊ Τοάι. 5863. αὐτάδελφον, ἐς μόρον ΟΡοῦ- 

ἀϊοῖ, προσϑορὼν ἀδελφεόν Νονηδῃ. προσϑροῶν ὁμόσπορον ϑιδαι- 

τη] Γ. πρόσμορον ξυνάορον Θομ πος, προσμετρῶν ἀδελφεόν 28- 

ΑὉ ΒΕΡΤΕΝ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 407 

καβὄ. ἴῃ βοιοὶο τὸν ἀξιοϑάνατον ὕᾧ συμπράκτορα αὐτοῦ ὙοΥΤΔΙΙ. 

564. ὄνομα πιχρὸν ὑπέρβιον γ6] ὄνομα Πολυνείκους βαρύ Νορντῆδῃ. 

565. δὶς ἐντελὲς δὴ τοὔνομ᾽ ΜΝ 61]. 566 ἀεοϊοὶ ὕογγ}}. φέρει 

δὲ Ηραάϊαπ. 575. χεχηφὼς πολεμίας ἐπὶ χϑονός 2888. 5771. 

οὖκ ὄγκῳ νέμων ἘΝ ϑομπιάϊ, εὐχκήλων ἔχων ὟοΥΓΆΙ!. ὅ80. [π 

500} 10 ἐξ ἧς χεδνὸς Ῥαρδρθουρῖα. 590. ἀγῶσι ϑερμοῖς χάγε- 

λάστοισιν πόνοις ϑοιμογάϊί. οὐ πανουργέᾳ τινέ 2888. 592. 

πολίταις ἀνοσίοις Τοάί. 509754. εὐσεβής, ϑεοῦ (νοὶ Διὸς νοὶ 

ϑεῶν) μέγας προφήτης ἨοιυΒπΊΔη. 

601. ϑ᾽ ἑλόντος 6]. 6056. [Ιῃ 50 ο]ο {καὲν παρέ- 

πεται ῬΔΡΑΘΘΟΥΡΊΙ. 610. πυρῶδες (γ6] πυρωπὸν γν6] γοργωπὸν) 

ὄμμα Ἰιον]η5ΚΊ. 611. δορέ (οὐ τὸ παρ᾽ .. γυμνωϑέν) οοπίθοὶϊί 

ἰᾶπὶ ϑοιμιὰϊ. ἁρπάσας ἄορ ΜΥεΙ!Ι, ἁρπάσαι δέμας Β ΗΠΔΟΟγΔηαΙ. 

615. κατεχτρέποντες γᾶς ἐπιμόλους ὕ οΥΤΆ]]. 618. δῆτ᾽ ἀντ᾽ ἐφ᾽ 

Ζ81κ88. Ῥοβὶ 618 νογβϑυπὶ (ταχϑέντα Κρηναίαισι προσβαλεῖν λό- 

χονὴ ἰηίογοὶ ἀἴ586 ραΐαὶ Βοίῃρθ. 620. οἷός γ᾽ δονΓαὶ!. Ῥοβί 

621 νϑυβιπὶ (πατρίᾳ τύραννος ἧς ἀπηλάϑη λέγει) βιρρΙοὶ Βοίῃρθ. 

8622. Τῃ Ξοιο ο ἐπεχβοήσας ῬΑΡΑΘΘΟΥΡΊΙ. Τδοαπᾶπιὶ ροϑβὺ 622 

(σοὶ δ᾽ αὖτε δείν᾽ ἐπεγχέας ἐπεύχεται οἰαίαϊς οἴἴαη Εἰ ΜΙ Αυίη. 

β6923. χτανὼν χεῖσϑαι πέλας τοαυϊγῖῦ ῬΑΙΘΥ. 624. σ᾽ ὡς Νον- 

8, τέως Ζ8Κ85. 836. τοιαῦτ᾽ ἐχείνοιν ἐστὶ τἀγγυήματα 

ΤΌΟΚΘΟΥ. 8639. αὐτὸς ἔσϑε ναυκληρῶν Τοαί. 640 518ῥὈ}60- 

ἴὰπὶ δαθοὶ Ῥαϊθυ. ὦ ϑεομανές οχίγα ΠΙΘΙΓΙΠῚ ροβίζαπι ραυΐαὶ ἀ616- 

εἶθ γουδίβ τε χαὶ.. στύγος ὕοΥτΆ}}. ὦ ϑεομυσές ΖΔ,κᾶ5, ὦ φρε- 

νομαν ἐς ϑιδαίπ 6 γΥ. θ45. [π᾿ 56 ο]ο πάνυ γὰρ τὸ (ὄνομαν 

Ῥδρδβθουρῖα. θ48. συμφύτως φρενέ ΤΎΟΚΕΓ. θ64. Δίχη 

προσειπεῖν φέλα κατηξιώσατο Τοάί. θ55. Ιῃ 536 Π0] 10 χαὲ μὴν 

Ῥδρδρθοῦρῖα. 6638. υπο ν. ἀοϊοὶ Ὑοιγ8}}. αἰχμὴν καὶ πρυ- 

λέων προβλήματα οἰ. ὑπηρετῶν, αἰχμήν τε καὶ πρόβλημά 

μοι Τοαιῖ. βθ4--- 672. δἀα 18 νουβϑὶθα8. ΘΌΡΡ]. 452--- 400, 

οΟἸ]]οοαῖοα ποὺ οτγάϊηθ: 664. 666. 670--- 672. ϑΌρΡρΡ!. 452 -- 460. 

ϑορί. 666---669 παηίίο ὑγθαϊῦ οἱ οΥ̓ΔΙΙΟΠΘΠῚ ἘθοοΙ 5 ἀποάονὶρί πὶ 

γοΥβασπ), οαΐα5 οἰααβυϊα γ. 66254. ἔπου]ηΐ, Ἰδοῦ διιβῖδη), 6586 

Ρυϊαὶ Τοαιί. 665. χάκιστα μωμένῳ γεὶ ρμοίϊι8 κάκιστ᾽ ὀλου- 

μένῳ ϑιδάιπι!]ογ, - χάκιστ᾽ ἀπολομένῳ ζΖ8 85. 666. ἄνδρας 

ἄλλους τῷδε Καδμείων Τοάϊ. Καδμεέους ἄνες ϑιδάίπι!!6Γ. θ6θ8. 

ϑάνατος ἀλληλοχτόνος Τοάϊ. [π 50} 10 ἐκ {τοῦ αὐτοῦ αἵματος 

Ῥδραρθουρία. 670. εἰ γὰρ χακὸν Τοάϊ. 670 5ᾳ. φέροι τις, 
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αἰσχύνης ἄτερ ἔστω ΖδΕδ5. 671. μένει γὰρ χῦδος εὖ τεϑνη- 

χότι Τοάϊ. [πῃ βοβο]ο χαχὸν {δέχα αἰσχύνης) δηλονότε ῬαραβθοΥ- 

σία. 674. δορέμαργον ὙοτΓΑΙΙ. 679. ΤΙη 50 ο]ο αζματος 

συνάγει, ὅτι μέλλουσιν ΖΑΚδ8. θ8254ᾳ. ἰδοὺ πάροιϑέν μου πα- 

τρὸς τέλει γ᾽ ᾿Αρὰ .. λέγουσα χέρδος οὐδὲν ὑστερεῖν μόρου 1ο- 

ὙΪΠ5ΚΙ. 685. [ῃ Ξοθο]ο {τὰς ϑυσίας ῬΑρΡαρθοΥρῖα. 687. 

εἰσιν ἀρὰ δόμων ὅτ᾽ ὁσίων Τοάϊ. 690. Ἅιδης δ᾽ ἀφ᾽ 28- 

Καβ. ὀλομένων ἀγάζεταε (γοὶ χυδάζεται νοὶ σκυδμαίνεται) Τοαϊ. 

693. πνεύματος ἂν τροπαίᾳ Ζ8Κ88. 696. ἐξέξζεσ᾽ ἂν... κατ᾽ 

εὔγματα ὝοΥτΆ}}]. 697. νυχτέρων φαντασμάτων Νάυοκ. 699. 

δέδου γυναιξίν Τοαϊ. 

708. μέντοι μαλϑακὴν ϑιδάϊπια! ον. καὶ καχοῦ Τοάϊξ. 70θ. 

ἐχφύγοι μόρον Τοάϊ. 707. ϑομοϊίαπι ἃ γὰρ... γέγονε δὰ ν. 

709 ρΡουίίπογο τπηοποῖ Ῥαρδθθουρία. 712. βλαφέίφρονος δ᾽ θ ἰδι- 

πόδα Νονᾶη. 1721. αὐτοχτόνῳ σφαγῇ δαϊκτοὶ Νονδη. 728. 

κἀγχωρία χόνις Νονπιδη. χαὶ πολιτᾶν κόνις πή Ἐ ἨΠΑΘθγδμαὶί. 

731. [π 50 ο χρατηϑεὶς.. ἡδονῶν" χρείσσονα γὰρ τὰ πάϑη τῶν 

λογισμῶν. ἢ ἀντὲ τοῦ τῆς γυναικός Ῥαρδρθογρία. 785. ἐκ 

φρενῶν ἀβουλίας ΚοΑΚ. 8854. ὅστις αὖτ᾽ ἐς ἁγνὰν σπείρειν 

Τοάϊ. 741. ἔτειλ ἀπόνοια Νονπτηδη. [ἢ βοθοϊο (ἢ) τὰς φρέ- 

νας ἀπολλύουσα ῬΑρΡΑρΘοΟΙΡΊι. 475. μεταξὺ δ᾽ ἄλχαρ ὅδ᾽ 

ὀλέγῳ τείνει πύργος ἐν εὔρει Ὑ εἰ]. 748. τείνει πῆχυς ἐν εὖὔ- 

ρε: Μαγροϊουϊῃ. πύργος ἀμαυρός Εἰ ΒΓΘΥ. 75153ᾳ. βαρεῖαι 

γὰρ .. τέλειαε καταλλαγαΐ Τοάϊΐ. Ἴδ254ᾳ. τὰ δ᾽ ἄλγη ἐκτελλό- 

μενα Νονδη. 7568. τὰ δ᾽ ὀλοὰ φερόμεν᾽ οὔποτ᾽ εἴργεται 

Τοάϊ. 1564. ἐχβολὰν μένε: Τοάϊ. 756754ᾳ. ἐϑαύμασεν ϑεοῖς 
χαὶ ξυνέστιον ΜοίΖρογ. 758. φίλοι τε ποϑοῖο αυἷβ, ἔταε ΖδΚδαϑ, 

ϑυραῖοι Ἡ ϑιδαϊπ!} θυ. πολῖται ΝΘΙΠΊΔΗ. 768. Ιῃ 50 θο ο 

γεννήσας ἀο]οὶ Καθοῖ. 707. χαχὰ τέλεσεν ὙοτΥΔ]]. 7θ85ᾳ. 

(ὃς) πατροφόνῳ .. μισοτέχνων ἀπ᾿ ὀμμάτων ἐπλάχϑη Νονπιδῃ. 

χερὶ μὲν χερχέσι τῶν ὀμμάτων 5οτἰθοπάαπι νἱἀθίαν. 709. 

χεστροτύπων Ἠατίαηρ, γρυσοτέχνων Ζδκαθ, χεντροτύπων Τοάϊΐ, 

λευσσοτέχνων ΜᾶδΙγ, τερφιτέχνων Α ϑιθίπθοῦρον, φυξιτέχνων Ἐὶ 

ΒΓΘΥ. [πὸ βοιοὶο χρείσσονες. φζχρεισσοτέχνων) ὀμμάτων δ᾽ 

χρειττόνων {τέχνων) ὀμμάτων Ῥαραρθογρία. 7θ954ᾳ4ᾳ. γρυσο- 

τέχνων πωμάτων ἐπλάγχϑη᾽ τέκνοις δ᾽ ἀραίας ἐφῆχεν ἐπέκοτος τρο- 

φᾶς ὝοΥΓΑΙ]. 710 544. τέχνοις δ᾽ ἀγρίας ἐφῆκεν ἐπέχοτος τρο- 

φοὺς.. ἀράς, αἵ σφι σιδαρονόμῳ διὰ .. λάχοιεν.. τελέσῃ τάδ᾽ 

ΑΒΒ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΤΗΕΒΑΒ. 929 

ἀγκέπους Ἐρινύς Νονδη. 711. ἐπιχότους ταφρᾶς Ζαῖκαβ, ἐπὶ 
χαταστροφᾶς ἘΠΒΓΘΥ. 718. Τὴ Βο!οἹο τὴν οὐσέαν κληρώσασϑαι 
Ῥαρδροογρία. Ροβί 777 Ἰδουπᾶπὶ (τῶν ἐν πόλει θήβαισιν εὐ- 
γενεστάτων) 5ἰαἰαϊ! ΒΙομἢΘ]ἀ. 718. Χύ. πόλις .. ζυγόν; Ἢ εὶ. 
786. Ἰῃ 50}}0}10 πύλῃ ἦν τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἵνα τὰ μαντεύματα τὰ 
“αΐῳ δοϑέντα Ῥαραροογρίι. 8ὅ5αᾳ. ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις .. χραξ 
γεῖν Ζ8Κ88. 788. πόλει πεσόν ϑιδάίπι ον. 789 5'νθ 80 
Ροβί 187 οἱ ν. 806 ροβί 795 οο]Ἱοοδί,  οἰθοίβ νϑυβὶθιιβ 798 --- 804. 
ΟὟ ὀπὶ οῖκο. 789-- 804 δαάϊ(ἰοἷοβ Ρυΐαί ὙΘΓΓΔ]]. 798 δηΐθ 
790, αιθπὶ ρΡοβί 794 ἰγαηβροηϊί, ἰπβοῦὶ ΥΝ 61}, βου θθη5 μάντις οὖσα. 
796. ἠναῴοντ᾽ ἀγοΐ ϑιαάίπ ]]θγ. 79θ054ᾳ. σϑ᾽ ὡς ἀδελφαῖς 
ον ἠναέρονθ᾽ ἅμα... ἀμφοῖν ἄρα Ἐ ὟὟ ϑομηηϊαί. Ροβί 799 ρο- 
5118. ὙΘΥβὶ θ05 805. 806 ΟἸΪΟἰ γουβιβ 800 - 804 Τοαϊΐ. 

808. λάχωσιν ὝοΥΓ8}}. (γϑόν᾽ ἂν Ζ8Κ85). 804. μορού- 
μενοι ὕγΓ8}}, γωρούμενοι Ζακδβ, μοιρώμενοι ΚοΟΚ. 807---816 
ἀο]οί Υ̓ουγ]}. 810. [Ιη 500} 10 ὡς σωϑείσης Ῥαραροογρία, καὶ 
γὰρ σωϑείσης Ζ41Κ88. 811. ἀσινεὶῖ {περὶ μοίρᾳ» ϑιδά(πημ!]ογ. 
81254ᾳ. χαὶ δυστέκνους (ἄνδρας) κλαύσω οἷ ἴῃ 50! ο δυστέχνους: 

ἢ δυσδαέμονας καὶ ἐπὶ κακῷ τεχϑέντας ἢ ἀτέκνους καὶ μὴ τέκνα 
ποιήσαντας ἩΪ. ΚΙοίΖ. 819. δισσοὺς κλαύσω Τοάΐ, οἰκτροὺς 
χλαύσω ϑιδαϊ]]ου. 816. {καὶ πολυκληεῖς) καὶ πολυνεικεῖς 
ΕΪ. ΚΙοίζ. 818. δωμάτων τ᾽ Νϑυοῖ. 819- 824 οἱ 897.--- 
892 ρογππαίαί Τοαϊί. 827. 16ι, οὗ διήρκεσαν ὝοΥΤΆ]]. 828. 
ἴΙὴ βοῇ] ο παρὰ τοῦ ϑεοῦ περὶ τῆς πόλεως Ῥαραρθογρία, π. τ. ὅ. 

χατὰ τῆς πόλεως Ζ8Κ85. 891. εὐυγάσασϑ᾽ ἄλαστον ϑιδαίπιι!!ογ. 

899 ---899 --- 840-- 846 5. εἰποῖϊ: τάδ᾽ .. δέδυμ᾽ ἀγανόρεα χακά, 
δέμοιρα καὐτοφόνα τελεῖται δόμων πάϑηῃ, τί φῶ; τέ δ' ἄλλο γ᾽ ἢ 
πόνοι πόνων ἐφέστιοι; ἀλλὰ .. οὖρον --- ἐρέσσετ᾽ .. ἀμεέβεται ἀγά- 
στονον μελανόχροχον ναύστολον ϑεωρέδα.. ἀνάλιον εἰς ἀφανῇ πάν- 

δοχόν τε γέρσον Ἀϊ. ΚΙοίΖ. 89456ᾳ. δέτλαχα μέριμναν, δέδυμ᾽ 

ὑἡὑρῶ βαστάγματα αὐτοσφαγῇ τέλεια τὰ στύγῃ, τέ φῶ; ΟὈογάϊοϊ. 
8425.4ᾳ. τὰν ἄστροφον μελάγκροχον νεχύστολον ϑεωρίδ᾽, εἰς τὰν 
ἀστιβὴ πόλλωνε γᾶν, πάνδοχον εἰς ἀφανῆ τε γέρσον ΝονΠΏδῃ. 

846. εἰς ἀστραφῇ ΟὈοτάϊοϊκ. 847---869 οὐπὶ Οοχίγοιηδ (ἰπ46 ἃ 
γ. 941) ἰαθυ!]δθ ρΡᾶγίθ 8ἃ0 Αθβόῦυ]ο δϑϊυαϊοαί Βογρῖς. 849. ἀιμ- 
φιλόγως Καθροκ. 861. φέλοις ἄπειστοι ΒΊ5ΠΟΡ. 8608. ἑλόν- 
τες Τοάΐ, ϑοβο]απη τὴν .. λαχόντες δὰ ν. 891 τοίογί οἱ ἴῃ δ|ύθσο 
ΒΟΠΟΙΪΟ τῇ {δεὰν βου δὶς Ῥαρδαθογρία. 870. πάντα δ᾽ Ονογάϊοϊ. 



9820 ΑΌΡΕΝΘΡΑ ΕΤ ΠσΟΒΕΙΘΈΝΘΌΑ 

874. ὁμοσπόρων τε χειρωμάτων νεὶ ὁμοσπύώρων γε πλευρωμάτων 

πλαγὰν ἐννέπω (6Χ Υ. 81854.) Νοσπιδη. ἴῃ 56 80}}18. φ᾽οββᾶπιὶ διαμ- 

πάξ αα διανταίαν 818. ΞΟΠ απι ἑχάτερος . . βούλεται δὰ ν. 872 

882. (δὴ) διχόφρονι ΝΥ εἰ]. δηλίφρονος 

πότμῳ ΝΟΝΠΙΔΗ. διχύφρονας οἷ ἵπ βομοῖο οὐχ ὁμονοοῦντας γοι- 

ΓΔ]}. 885. χένανδρον ὨΟΠΙΘΥ (»Ὠουγθηΐοβϑε ὙΘΥ ΘΒ). 886. 

χτήνη τ᾽ ἐγγόνοις Νοντηδῃ. ψοτθαπι οπἑ τς ὙΘΥΓΔ]]. 894. 

οὐκ οἱ ἰπ 5680}. χαρισάμενος ῬΑΙΘΥ. οὐδ᾽ ἐπέχαρτ᾽ ἄχη Νοντηϑῃ. 

ἐπίχαρις δ᾽ Ἄρης ψοιτ}]}. 898. σχαφαΐ οΧχ 5080]. Τοάϊ. 899. 

τοὺς ἰὰ μάλ ἀχάεσσα ψουγ}}. [π΄ βοιο!ο μάλ᾽ ἠχώδης Ραρὰ- 

σΘΟΥΦΊΙ. 

9960654ᾳ. χοινῶν δὲ χρημάτων πικρὸς δατήτας Τοαί. 9974. 

πατρὺς προστιϑεὶς ΜοΥτΔ]]. 930. διοδότων ἀλγέων ΝρνΏΔῃ. 

ἀρχέων Ὑ ΕΥΤΆ]], ταρχέων ΔΠΟΠΥΠΊᾺΒ, παμάτων ἘουΒΙΏΔΗ, γαπέδων 

Τοαι. 941. Υἱάο βυρτὰ δὰ ν. 847. 94354ᾳ. ἔκανες ἔϑανες 

νους δορὲ δ᾽ οπιδβὶβ θα ἰθοὶ οοἀά ΟἸὨΪ5. πιῖβο., 46 αὰο νἱᾶθ Υ Μαδι- 

σοϊΞάοτί Αποοᾶ. ΟἸΪ8. ἂ6 τῷ πιοῖγ. 1876 Ρ. 25. [ἀθπὶ οοὔοχ 95084: 

αἣ αὖ ἔ ὃ μαθοῖ, ὑπὰθ 41 Δ. αἰαξ. ΙΣ. ἐέ φτοροπῖὶ Μαηρθιβάοτί. 

949. χεῖσαι Α Ῥ8}}15. 960. [πῃ 50 0110 ἀγχιστεύουσιν ῬδρδρθοΓρΊα. 

961. αἵδ᾽ ρτὸ πέλας δ᾽ αἴδ᾽ ΕἸΑΡΡ. 968. τῇδ᾽ ἔδειξας ἐκ φυ- 

γᾶς 58ογθοπάππι υἱ οἰ ὉΓ. 9684. ἐχ φονᾶς .. ὅδ᾽ ᾧχεϑ᾽ 288. 

971. χαὶ μάλ᾽ ἀπώλεσεν ΟΔπΡὈ6]}. 974. τάλαν πάϑον Δ οΥΓΆ}!. 

931. [πῃ Ξομο ο σὺ δὲ οὐ μετὰ πολύ ῬδρασθΟΙΡΊα. 988. δώμασι 

καὶ πόλει Νδοκ. 994. ἰὼ ἔνϑα τιμιώτατον Υ Ηρδαϊδμι. 

995. Ἐοτί. μνῆμα γε} πτῶμα. 

1000. ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πάλῃ οιδαςη]]ον, στέφανον εἷλε τῇ 

πόλει οὶ! κάματον γ6ὶ] ῬΟΙ18 ἄϑλον εἵλετ᾽ χτέ. ΕὙὟΝ Βομπιῖαῖ, 

ϑάνατον ἥρηχεν πόλει Κὶ ΜοΙΖθΡΕΓ. ἔσχων γὰρ ἐχϑροὺς ϑάνατον εὖὕ- 

ρετ ἐν πάλῃ 2888. Το Υθαπι ροϑὶ 1002 ὑΓϑηΒΡΟΪΐ Κοοκ. 

1000544ᾳ. ϑάνατον ἑλητὸν πόλει... τέϑνηκεν οἷσπερ ὀρνέοις κτέ. 

Υ ΕΥΓΔ]]. 1001. πατρῴων προστατῶν ΚοΟΚ. 1002. τεῦ- 

νῆηχότ᾽ Ξοοὐἰϊδοπάσπι οὐ υϑυϑὰ8 ροϑὶ 998 ΓΔ ΒΡΟΠΘ ἢ ἀὰ5 Υἱάθ- 

[Ὁ οἱἰοοιϊὶβ νϑυβὶ 05. 100054. 1006. ὄντ᾽ ἂν ἀνστατῆρα 

Δ ΊΟΤΚΘ. 1018. γηρώματα ΥΕΥγ8}}. 1015. εἶναι δ᾽ ἄτιμον 

Υ ΥΓΔ]]. 1016. ἔδοξεν τώδε ΥεγΓ8}}. ἐς τώδε Μοῖ!, ὧδε ΕὟ 

φομπαι. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔδοξεν ὧδε ΜοΙίΖροΥ. 1020. ϑρηνοῦσ' 

ἀδελφὸν ϑιδαιπηῦ!!θγ. 1096. τύργοι δὲ σάρκας ΤΌΟΘΚΘΟΥ. 

1026 Ξῃς. τούτου δὲ χόρακες .. σπάσονται 2888. 1028. τάφον 

Αἢ ΒΕΡΤΕΜ ΑΡΥΕΕΒΌΒ ΤΗΒΒΑΞ. 3231 

γὰρ αὐτοῦ ΤύοκοΥ. 1091. γυτῇ καλύψω Ζ81κ85. 1038. μὴ 

δῆτα τόνδ᾽ οὐ διὰ τετέμηνται ϑεοί, ΖακᾶΒ. οὐ δῆτ᾽ ἀτέμητ᾽ ἦν 

ϑεοῖς, ΝονηΔΗ. 1067. τάδ᾽ ἕλοιτο διδαίπι.}]οΓ. 1060. 

ΘΟΒΟΙ πὶ ἔσως μάκαρας ϑεῶν οχ ἰηίογργοίαίοηθ ϑεῶν δα ἸΘΟΙΟΠΘΙΏ 

μαχάρων δάϑοτὶρία οἱ νᾶγία Ἰοοίΐοπο ἔσως μάχκαρας δαῃοίαϊα παίαπι 

6886 πηρῃοὶ ὟὟ᾽ ΗΠρδάϊδπι. πρρήηιρν Ιῃ Αἰΐθυο βομοϊ ο οὐχ εἴασε τὴν πόλιν 

ἡμῶν οὗτος ῬΑΡΑΡΘΟΥΡΊα. 1068. μὴ ἀνατραπῆναι ἀρ]οὶ Ὑ ΕΓΓΔ]]. 

1070. χαταδῦναι (ἀρ]οἐ15. νοΥὉ}8 τὰ μάλιστα) Τοαΐί. 



ΔΌΡΕΝΒΡΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΈΝΒΑ 

ΑὉ 

ΘΌΡΡΙ ΟΕ. 

ϑοραγαίϊπι οἀϊάθγαηῖ [αθυϊαπὶ Ῥαϊον (1888 οὐ ΟΠ οΘΡ .), 

ΤΌΟΘΚΟΙ (1889). 
» ᾿ 

Υ. θ54ᾳ. οὐδάμ᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίᾳ φήφῳ.. . ἐξωσϑεῖσαι 

ΝΟΎΠΏΔΗ. ἡ. γογβαπι ἀο]οὶ ῬαΪου. 8. αὐταγρέτῳ ψύῖνων. 

ρίᾳ Νον Δ, αὐτογένητον ἀλύξανδρον ΤΌΘΚΟΓ. 954. τ ὀνοτα- 

ζόμεναι ἀεοἰοί Ραίου, ᾽ξονοταζόμεναι 5οΥἸ 1 ΓΌΘΚΘΓ. 11. χαὶ 

βούλαρχος ἀοϊ]οῖ ΡΔΙΘΥ. 20. (οἰακοφύλας ΤυοκΚοΙ). 42. 

»τιμάορον 51 γΘΓΌΙη 511, ἴῃ δη 50 ΓΟ] ἃ βου  θοπάσιη ποιονόμου μα- 

τρὸς ἀρχαίοισι τόποις« ΤΌΟΪΚΟΓ. 49. ἀνϑονόμον τᾶς ΓΌΟΚΟΓ. 

ἀνϑονόμου φαυσίγονον ΝΟΥ ΠΙΔΗ. 44 506. ἐπιπνοίας -- Ζηνὸς 

ἔφαφιν ἐπωνυμίαν ἐπεχραΐνετο .. ἐγέννασεν ΗΝ Νονπιᾶπ.. »με- 

σομάαπι 5υβρ  οουὶβ ἐξ ἐπιπνοίας Ζηνός" ἔφαφιν ἐπωνυμίᾳ ὃ ἐπέ- 

χρανεν ὃ μόρσιμος αἰώνε ῬΑΙΕΥ. 45. ἐφάφεων τ᾿ ἐπωνυμία 

ΤΌΟΚΘΟΓ. 5δ05ᾳ. Υ᾽άε δὰ Υ. 42. δ1. τροφαῖς Υ ΘΓ]. 

ὅ854ᾳ. τὰ μὲν οὖν .. τεχμήρια γαιονόμοις, τὰ ᾳ. ἄελπτά περ κτέ. 

ΟἿ ΒΙΒΙΟΡ. 54. τοῖσιν ὕμοια δ᾽ γ6] τοῖς πανόύμοια ὁ Ἧ Ηοδά- 

1ᾶαπι. [πῃ 56 ο!ο ξένος ὡς ΥἹΔΘΙΙ. δ454. πιστὰ τεχμήρια τεχ- 

νον ὁμοῖά τ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται ΒυΘΟ ΘΟ. τεχμῆρέ ; ἄλλα 

τ᾽ αὖ τάχ᾽ ὁμοῖ", ἄελπτα ΤΆΟΚΘΓ. 57. γρόνου ΤΌΟΚΘΟΓ. ὅ8. 

οἰωνοπολῶν ΤΌΟΚΘΓ. 59. ἔγγαιος, ἱκταῖον οἶκτον ἀίων ΤΌΟΚΟΓ. 

ἔγγαιος ἐπ’ οἶχτον ἀίων ΟἨ ΒΟΥ. θ2. Δαυλίδος οἰκτρᾶς ΤΌΟΚΟΓ. 

θά. ἀπὸ γόρτων ΝΟΥ ΙΔ. θ454ᾳ. ἅϑ᾽ ὑπὸ γλωρῶν πετάλων 

τεγγομένα πενϑεῖ μὲν αἰῶν᾽ ἄοικον ἠϑέων Τυοᾷκθογ. 8ὅ. νέων 

ὀϊζὺν ἠδϑέων ΟΟ Βαυρί. --- οἶμον Τοάι. 76. δειμαίνουσ ἀρέλου 

τᾶσδε ΟοϊϊΙ, λιταίνουσα φέλους ΝΟΝΤΙΔΩ, δειμαίνουσ ἀφόδους 

τᾶσδε ΒυροΒοΙοΓ, ποιμαίνουσα φόβους, τᾶσδε ΤΌΟΚΘΓ, μὰ» 

νουσ᾽ ἐφόδους, τᾶσδε Ἀ ἘΠ]15. 71. Τὰ 5οιιοϊο ὑπόγυος 

ΑὮ ΞΌΡΡΙΠΙΟΒΞ. 423 

ῬΔΙΟΥ. 81. ἧτταν μὴ Τοαί. 8154ᾳ. ἥβᾳ μὴ τέλος ἐνδόντες 

ἔχειν παρ᾽ αἶσαν ΤΎΟΚΘΓ. 84. (εὺν τελοῖτ᾽ ἂν ἐνδίχους γάμους 
Τύρου. ἔχδιχοι γένους Τοαί. 80. ἀρειφύγασιν γ6] ρμοίϊι8 
ἀρησφύγετον ΝΕΟΝΠΊΔΗ. 87. »ἱἠοοὶ οορίίατο ἀ6 δυσμενῶν σέβαςε 

ΤΌΟΚΟΥ. 88. εἴθ᾽ εἴη δάος ἪὟΚἰ!, εἴρηται λόγος Τυοϊκογ, ἐϑόνοι 

ϑεὸς Τοάἀΐ. ἰϑείῃ Διὸς ἐν παναληϑεῖ Νονηδη. 91. βρυντά τοι 

ΝΟΥ Δη. 9154. πάντ᾽ αὐτῷ φλεγέϑει χἂν σχότῳ χελαίνῳ χκα- 

τέχῃ Τύοκον. 
106. πάντα νόον Νεονπιδη. τὰν ἄποιχον ἈἘ ΕἸ]18. 107. 

ἔμπεδον ὃν φρόνημα ϑοινογάί, ἥμενος ἂμ (ἰ. 6. ἄν) φρόνημα Βαθο}6- 

Ἰ6 1, ἥμενον ὃν φρονήματ᾽ οὐκ ΤΎΟΚΘΕΓ. 10754ᾳ. ἥμεν᾽.. ἐξέ- 

πραξαν ΜοίΖροΥ. 111. οἵ᾽ ἀννεάζει ΤΌΟΚΘΓ. 116. παιδὸς 

ἄνοιαν αἰόλην ΝονΔΠ, μαχλοσύναν τε μαινόλιν Τοάΐ, χαὶ διάνοιαν 

ἀλεὰν ΤὕοϊοΓ. 11654ᾳ. ἄτας ἀπάταν μεταλγοῦς Τύοκογ. 110. 

ἄλυκτον Ἰοσοπά πη), 117. Τῃ βοῇ] ο τὴν ἀπατητιχήν, δά γν. 11 

ΓΘίογθηΒ, ΡΔΙΘΥ. 118. τοιαῦτ᾽ ἀμαϑέ᾽ ἀμέλεα ϑρεομένα μέλη 

(οΟΧ Υ. 122) ΤΎοΚΟΥ. 121. ἰηλέμοισι συμπρεπῇ νοὶ ἑηλέμοισιν 

ἐμφερῇ ΤύΟΚΟΓ. 194. χαρβάναυδον δ᾽ ΝῊ ε)]. 1245. χαρ- 

βάνᾳ δ᾽ ἂν αὐδᾷ σύν, γᾶ, γνοίης ΤΎΟΚΘΓ. 1217 εἱ 198 λινο- 

σινεῖ Βυθο ΠΟ οΓ. 19954. τέλεα πέλοι ἂν οὐ καλῶς, ἐπιδρομα, 

νόϑα, ϑανατοσαγῆῇ Νοπτηδη. 180. χάματος ἀπῇ ὌϊΡρΡ6. ἀνῇ 

ΤΌΟΚΘΕΓ. 192. πνόοι ΑὟ εἰ]. 187. Ιῃ 5οῃο ο σὺν διασχισμῷ 

ῬᾷΙΟΥ. 140. Ιῃ Ξο!ο]ο τὰς σανέδας Ἰοροηά απ). 141. στέ- 

γων δοραῖς ΝονΤηΔη. 142. »Νοὴ διιβὶπὶ Πορᾶγο ἔπεμφ᾽ ἅμα 

πνοιαῖσιν Ῥοοίδᾶα ἀρθοτὶα ΤΌΟΘΚΘΥ, 148. μέμφομαι {τύχαισι 

Τοάϊ. 144. ἐν γέρσῳ ΤΎΟΚΘΕΓ. 147. σεμνᾶς με δάμαρτος 

ΤΌΟΘΚΟΓ. 14754. σπέρμα {τὸν σεμνᾶς μεγάλης ματρὸς εὐνὰς 

ἀνοσίων ΝονΠΊΔη. 162. νέμουσα νοὶ ναέουσα Νεονπιδῃ. λέ- 

χους ἄσεμν᾽ ἐν "ῶπιδι σφάλασα ΤύΟΚΘΟΥ. 168. σϑένους Ἐ ΕἸ] 15. 

σϑένει {ϑέλουσα) Τοαΐ. 1685.4ᾳ. πάντα δὲ σϑένουσ᾽, ἰωγμοῖς 

δυστόλοις ἀδμῆτος ἀδμὴς ΝονΠΊδΔη. 164. διωγμοῖς ἀσφαλὴς 

Ῥα]ον, διωγμοῖς ἀσφαλέας ΒΆΘΟΠΟΙΩΓ, διωγμῶν ἀσφαλεῖς ΜΆΒΪΥ, 

διωγμοῖς ναυστόλων ζδκαϑ, διωγμοὺς τούσδε σφάλασ᾽ Ὑ ΟΚΚΘΙ, ἔοτί. 

διωγμοὺς ἀλχαϑοῦσ.  ἅ1θ054ᾳ. εἐ δὲ μή, μέλαϑρ᾽ ἐς ἡλίῳ στυ- 

γούμεν᾽, ὡς Τ ΟΚΘΓ. 1608. ἁ Ζήν, Ἰοῦς οἰστρώδης Ὀἰϊπάοτί. ἃ 

ζημιοῖ σ᾽, ᾿Ιώ ΤΌΟΘΚοΥ. [ἢ 500]. πανώλης ΜΆΝΙΥ, λυσσώδης Ῥᾶ- 

Ρασθογρία. 1608:ᾳ. ἃ Ζήν, ᾿Ιοῦς ἰῶ μῆνιν μάστιν τ᾽ ἐχ ϑεῶν 

ΟΔΙΡΌΕ]]. 170 5ᾳ. χοννῶ δ᾽ αὐδὰν γαμετᾶς οὐρανόνιχον ΟΒΘΓ- 
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ἀϊοκ. 171. γαμετῶν τῶν οὐρανοοέκων ΤΌΟΘΚΟΥ. 174. Τὴ 

ΒΒ ο]ο φασίν Καθοξ. 175. ἐνεῴξεται 'ΤΌΟΚΘΥ. φύγοις ὟΝ Ηοδά- 

18Π|. 177. ἀτιμάσαι ῬΑΙΘΥ. 187. οὖ σιγῶσιν ὙΌΟΚΘΟΥ. 

102. πεφλεγμένος ΤΌΟΚΘΓ. 193. τῶνδ᾽ ἐπόρνυται στόλος Ἴοάι. 

1956. [π βοιο]ο τὰ ἠρέα ῬαΑΙοΥ. 

904. χατωποσωφρόνων 'ΤΌΟΚΘΓ. 9045ᾳ. (ἐχ μετώπου 

σώφρονος ἴτω πρόύσαινον Νονδη, μετώπων σῶν φρενῶν ἴτω πρὸς 

ὥτων 2885). 906. [π 50 μοι ῖο {ζμὴΣ πολλὰ ῬαΙθΥ. 207. 

τὸ τῇδε γὰρ στυγεῖ νόφον γένος ἘΝ Βομπιῖαι. 218. (μηχανῆς 

δὲ τὸ χράτος 2888), μηδ᾽ ἀνῆῇς ὕτου χράτος τορυθϊδὶ Τύρον. 

914. Υοιθαθ ἀοϊοὶ Εαταΐ. ΒΟΥ. ϑάκους ἔχειν 5ογὶ θΘπάππι. 

9922. συγγνωστὰ δῆτα Ζ8Κ85. 994 τήνδ᾽ ἄναχτος ᾿Ισϑμέου 

(γ61 τήνδε γ᾽ ᾿Ισϑμέου ϑεοῦ) ΤΌΟΚΘΓ. 990. χῆρυξ ὅδ᾽ ἀλλὸς 

Κυθοκ. 997. ἀλλ᾽ εὑρεϑεὶς νῦν ΤΌΟΘΚΘΟΓ. 9298. Ηπςο τοίθτι 

ἐν. 819 (ὑμεῖς δὲ .. ἀπείέρονε ! ϑεῶν ἀνάκτων τῶνδε χοινοβωμέαν 

σέβεσϑ᾽ κτξ.) ΒΌΓΙΕΒ. 9938. πῶς γὰρ γαμῶν, γοτῖϑιὰ 282 ἀοϊοῖο. 

ῬαΙΘΥ. 9386. μάταιος αἰτίαν ῬΑΙΕΥ, μάταιον αἰτίαν ΤΌΟΚΘΓ. 

2938. τὸν πρόμον ΤΌΟΘΚΘΕΥ. 941. χαὶ συζώμασιν ΚΟΟΚ. 942. 

χλιδῶντα ϑίδῃ!θγ. προσφωνῶμεν ΕἸ]. 943, Ἑλλάδος τὸ πᾶν 

Τύρου. 947. ἴῃ Ξομοϊο Ἡλληνεκοὺς 5οΥ] Θά Πι. 949. γϑὼν 

ξυνὸν στοχάζεται ΜεοΙΖΒΕΓ. ἀποίσεται Ῥαϊογ. 9650. ἔτ᾽ εἰχάσαε μ᾽ 

ἂν ἦν γρεών Τοαϊ. 251. παρέντι Ζακαβ, τορόν τι ΤΌΟΚΟΓ. 

952. ρμοξὶ 266 οοἰϊοοαὶ ΜοίΖροΥυ. 9592. 9564 Ῥδμηδο ἰγἰθυϊ ῬαΪθγ. 

95685.. πῶς σὲ. πότερον ὡς ἔτην λέγω φορεῖν τιν᾽ Ἑρμοῦ ῥάβδον 

Ῥα]θυ. 964. ἢ τηρὸν ἱρῆς ῥάπιδος ΖΔ Κ85, ἱκτῆρα τηρεῖν ῥάβδον 

ΜοίζΖρου. 260. (ἧς διὰ πέλαγος 888). 26054ᾳ. ἧς δέ 

Ἅλιος ἔρχεται Ἄχμων ΤΌΟΚΘΓ. 968. Χαόνων πύλας ΤΌΟΚΘΥ. 

Ιη 50 βο] ο Δωδώνης ῬΑΙΘΥ. 96. ἑερᾶς ϑαλάσσης Τοαϊί. 211. 

ἃ δὴ Ὀϊπάοτί. 979. γαῖα, μήδεται δ᾽ ἄχη ζκαϑαρσέοις πόνοισιν 

ἐχπέμφας χϑονός» Ῥαϊογν, γαΐα δείν᾽ ἄγη" τί μήν; Ζακαδ, γαξα μη- 

τρυιᾶς δίκην ΤΌΘΚΘΟΥ, γαῖα νηλέα δάχη ΟΗδΡοΥ αι, γαῖα μητρυται 

ἄχη (γε} ἄχη) ΕἸ}15, γαῖ᾽ ἄκη μηνιμάτων ΒΟΥ ΘΠ ΠῚ. 12 ϑᾳ. 

μηνύειν ἄγη, δακόνϑ᾽ ὕμελον ΘΟ Γαΐ. 977. ἔχων ἂν ἤδη Ῥὰ- 

Ιου. 977 54ᾳ. ἔχειν δ᾽ ἂν... γένους ἂν ἐξεύχοιο Μίοίζαογ. ἐχὼν 

δ᾽ ἂν ἤδη τἀπ᾿ ἐμοῦ τις ἐν μέρει γένος τ᾽ ἂν ἐξεύχοιτο καὶ λέγοι 

τορῶς ΤΌΟΚΘΓ. 9Ἴ8. λόγοις ἂν ἐξηγοῖο καὶ γένος τὸ σόν ΕΝ 

ΒΟΒαΙ. 919. μαχρὰν δ᾽ ἐμὴ δὴ ῥῆσιν ΕὟΝ Βομμ αι. 282. 

ἀληϑεῖ πιστὰ ΖΔ ΚΑ. προσφήσω ϑίδη θΥ. 28854ᾳ. Μυπρίας 

Αἢ 5ΌθΌΡΡἊΟΙΒ, 42ῆ 

εἰχοῦς πέπληκται ΝΟΥΝΠΏΔΗ. 289. βεβλὴτ᾽ ἂν ὙΥΘΙΙ. 

990. τοίας τ᾽ ἀκούω ΤύΌΟΚΘΥ. 29054. ἐπποβάμονας ἐέναε Νον- 

ΠΔῊ. 29154ᾳ. ἀστυγειτονουμένην (»ῆθτὶ γμοίθδί αἱ Αἰ ϊιι5 Ἰαΐθαί 

νἰζαπι, οἵ πϑϑοῖο αυϊὰ αὐτιἀθὶ εἰναε χαμήλοις ἀστραβηφορουμένας 

κατ᾽ ΔΑἰϑώφιν ἀστυγεέτονα χϑόνα«) ὙΟΚΒΕΓ. 292. ἀστρογειτο- 

νουμένας Ζ8Κ88. 299. χἡ φάτις ΤΌΟΚΘΓ. 

800. ΧΟ. ἢ καὶ... βροτῷ, φνοϑῦ μο ὙΘΥΒΌΠῚ ΓΘΡῚ5. ΨΘΓΒΌΠῚ 

ἰπι ογο  ἀἴββ6 τγαΐαβ, ΑΝ 6]}. 90054ᾳ. λύ. ἢ καὶ λόγος τῆς Ζῆνα 

θηχϑῆναι πόϑῳ; 84. χοὺ κρυπτά γ᾽ νας ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ἀντιταγμάτων, 

ΡΘΥΒΟΒΔΡ ΠῚ ὨΟὐΪ8. ἴῃ ΒΘ] ΘΗ 05 νΘγβιθ5 802---815δ ῬΑΡΙΓΘΡ πημἰᾶ- 

εἰ, Τυοκου. 80054ᾳᾳ. Δύ. καὶ μὴν. . βροτῷ, μοϑὺ μη νΘβι 

ἸΏΒΘΓΘΙΒ Υ. 8514. ἴῃ αὰὸ χάρτα Ρ7Ὸ πάντα Β0Γ01, οὗ ν. 818 τορὶ 

{ἰθαθη5, νοῦϑι 812 ἀο]οῖο, ῬᾶΙΘΥ. 901. χοὺ χρυπτά γ᾽ Ἵϊρας 

ταῦτα δὴ παλλάγματ᾽ ἦν Νονπηδη. 904. πελάζεε κεῖνος εὐ- 

χραῴῳ ΝΕ εἰ!. 907. ον. πᾶν ὁρῶντα. 906. Ἰοβουκόλον 

ΒΟΒΙΠαΙΘΥ. 3912. αὐτὸν ᾿Ερασίνου πέλας ΖΔ Κ88. 919. τῇ γάρ 

γεν ἑξῆς Τύοκου. 816. μὴ καὶ Κάνωβον .. ἵκετο, ΤΟΚΟΥ. Ροϑί 

815 βυρριοὶ 84. ἐνταῦϑ᾽ ἐϑέλχϑη καὶ πόνων ἐπαύσατο; ῬΑΙΘΥ. 

316. ἐράπτῳ ϑίδῃϊογ. ὙϑύβιιπΒ ἀοὶοί Εἰ 8888. 918. φαύσεων 

ἐπώνυμος Νονπδη. ῬΡοβὶ 818 δάάϊι ΒΑ. τές οὖν ἐς Γἔπαφον 

κλεινὸν ἀναφέρει γένος ; νθὶ τές δῆτ᾽ ἀπ᾿ ᾿ἔπάφου πρῶτος εὔχεται 

γεγώς; Νονπιᾶη, ΒΆ4. οὗτος δὲ ποῦ .ποϑ᾽ εὕρετ᾽ ὄλβιον βών; Ῥᾶ- 

Ι6Υ. 819. “]ιβύης .. γῆς {πέδον» καρπούμενος Ῥαϊογ. γῆς (μέ- 

ρυςὴ Τοάϊ, γῆς {λάχος 2888. 820. τίν᾽ οὖν ἀνάσσης τῆσδε 

Τοάϊς. Απΐο 820 ἀποβ νουβίοαϊοβ, ἴῃ 4αἱθὰ8 ΑΘΘΠΟΥΙΒ αὐ 

ΠΠΠ Πἰθγᾶθ πιθιίϊο ἰδοῖδ ο5ϑϑϑΐ. ἰῃύθνΡοἸ 418856 πα ϊύ Εἃ 

Μδδ8 855. 899. οὐκ ἂν φϑάνοις νῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσαι 

Ζ28Κ88. 823. »ϑυηΐ αὶ Ἰοσιηΐ Δαναὸς δ᾽ ἀληϑῶςε ϑίδῃ!6γ. 

ἀδελφὸς δ᾽ ὥστε ἍΝ εἰ. 326. ὡς ᾿Αργεῖον, ἃν πράσσῃς, στόλον 

ΤΌ ΟΚου. ἀνστήσεις ἘΠΠ18. 827. δουχεῖτε μέν μοι Ζακδβ. 994. 

ἐκεῖ καταπτύουσ᾽ ἀνυμεναίων γάμων Τύοκον. ἐγγενῶν (γ6] ἐμφύ- 

λων) γάμων Τοάϊί. 335. ἐκνεῖσϑαι πάγον ἀγωνίων Τοαί. 999. 

πόσεις ἕλοιτο τούς γε συγγενεῖς (γ6] γνησίους) Νονᾶῃ, φρέλους 

ὄναιτυ τὼς κεχτημένος. 1,80 παῖ. 1ῃ 50}0110 δεσπότας {φίλους 

Ῥαραρθογρία ; ἰορθηάμπ, τοὺς δεσπότας ἄνδρας ὠνοῖτο. 944. 

αἴνεσϑαι μέγαν ἨδΡΝΘΓάθΙ. 846. εἴπερ .. χοινωνὸς ἦ Υ6] κοι- 

νός τις ἦν γε] οἷσπερ... κοινωνέα οὐ ἰπ 5080]10 συνέπρασσον ἄν 

ΤΌΟΚΘΟΓΥ. 848. 1) 50 Π0}10 πεπληρωμένας οὐπὶ 8}1}58 Βοῦ!  Ῥὰ- 
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Ρδβθογρία. 8560. {σὺ δ᾽ εὑ χλῦϑε ΤΌΟΚΕΓ. 9δδ. Ιπ 80 ΠΟ] ΪῸ 

ταῖς τοῦ ὄρους ῬΑΡΑβΘΟΥΡΊα. 8368. [π 50: ]ο ἐστεμμένον Ῥᾶ- 

Ἰ6Υ. 369. γανῶνϑ᾽ γε] Ροίϊι8 γαέονϑ᾽ ὅμιλον Νουπιδῃ. 960. 

ἀστοῖς ξυνόν ΤΌΟΚΘΓ. 9361. χἀπρομηϑήτων ποϑὲν ΤΌΟΚΕΥ. 

867 54. αἰδόμενος οὐ λιπερνής ποτ᾽ ἔσει γοὶ οὐ λιπερνῆτα βίον ποϑ 

ἕξεις γε] οὐ λιπερνεῖς Υ6ὶ] οὐ λιπερνοῖς ἂν Βοδάϊαπι. 867 8ᾳῃ. 

αἰδόμενος οὐ πόρων (σὺ σπανίσεις, ὅϑεν τέννυτα ἱεροδόχα ϑεῶν 

λήμματ᾽ Νοπηιαπ, αἰδόμενος (ἂν τελοίς) οἴαπέρ (ἐστ᾽ ἄρισϑ᾽ ἰδ 

δόχοις ζξδραισὼ ϑυλήματ᾽ ἀπ' ἀνδρὸς ἁγνοῦ ΤΌΟΚΟΓ. ' 871. τὸ 

χοινὸν δ᾽ ὡς μιαίνεται, πόλει Ζ8Κ88. 979 5α. πάρος ἀστοῖς δὲ εν 

χοινώσω πέρι 2883. 385. κεὐτυχεῖν ἐμέ νοὶ καὶ τύχην λαχεῖν 

ΕὟ ϑομπιαι. τύχην ἐᾶν ΤΌΟΚΘΟΓ. 386. σχοπὸν ἐπίστασαι Ῥᾶ- 

ἸΘΥ. 396 ς5ᾳ. »ϑαηὶ οἰϊδπὶ αἱ ὙΘΥΒῚΙΒ ἰγϑηϑροηθηάο 8 6886 ὁ6ῃ- 

«οηΐ οἱ εἷς Ἰθρθῃᾷάοβ: εἰ δ᾽ οὐκ. . ἀμφὶ σοΐ, δεῖ τοί σε .. οἴκοϑενε 

Θίδη]ου. φεύγειν, κατὰ νόμους τοὺς οἴχοϑεν ὡς οὐκ ἔχουσαν ΤΊΠοΥ. 

3899. μῆχος . . γάμου ἐπιφϑόνου Τοάϊ, μῆχος . . γάμου ὑπερφρονος 

ΤΌΟΚΟΓ. 
ΤΑ, : 

400. φυγᾷ ξύμμαχον δ᾽ Ὑ εἰ!. 4045. χάμοέΐ ποτε δἴποι 

ΖΔ 85. 406. τι μὴ τερπνὸν γε] τε μεμπτέον Νοντηδη, τε μὴ εὐχ- 

ταῖον ΚοοΙκ, τε χαὶ τοῖον 2888, τι χαὶ πταίων ϑιδαίτη 16 Υ, τε κἀλ- 

λοῖον ΤΌΟΘΚΘΡ. 407. ἀμφοτέρους δαήμων 9ΟΓΙ ΘΠ ΠῚ Υἱ ἀοὗαγ. 

409. ἄξια μὲν ῬδΪΙοΥ. 410. τοῦδ᾽ . . ῥεπομένου 50 }ο]Ἰδβίδπι 

μδθυΐθβα ραϊαὶ ῬΑογ. [πῃ 50}|0110 τὸ ἴσον ταλαντεύει ΤΌΟΚοΓ. 

4105. μ᾽ ἔτ᾽ ὀχνεῖς Τοάϊΐ, με ταρβεῖς ΤΎΟΚΘΓ. 418. δεινοῦ 

χολυμβητῆρος ΑΝδιοκ. ὡς βυϑὸν ζδΑΥ56Υ. 414. 'ὅγιαν πλανώ- 

μενον ΤΌΘΚοΥ. ἄγῃ ἀλαούμενον Τοαί. 420. προδούς Τοξκοτ. 

438. ἵππον ὡς Τυοκογ, ἐδὼν ΒΟΠΘΙΘΓ. 448. μένειν ἀποτίνειν 

Τοάϊ, μένε: χρέα τίνειν ΒΟΠΘΙΘΥ. 448 κα. μενοῦντ᾽ ἐχτίνειν 

τὰν ὁμοίαν ϑέμιν ΤΌΟΚΕΓ. 444. ὁμοία ϑέμις ΒΙΔΏΪΕΥ. , 440. 

χρατεῖν ΤΌΟΚΘΟΓ. 447.-.-Ὁ] 1ὁὸ οοηϑέϊαϊ! : χαὶ δὴ πέφρασμαι 

καὶ γεγόύμφωται σκάφος. 460. 461. 448. πᾶσ᾽ ἐστ᾽ ἀνάγχη" δεῦρο 

δ᾽ ἐξοχέλλεται Τοάϊ. 450. ναυτικαῖσι νεὼς 28 Κ88. 4δ2. 

ἐκ δόμου Τοάϊ. ἐχβολῇ προειμένων ΤΟ Γ. 458 --- 460 Ροϑί 

488 ἰτδηβροπθμῃάϊ, ροϑὺ ϑορί. 6712 ᾿πβθυῖ Τοάιϊ. 453. ἄτης 

γε μείζω. καὶ στέγην πλήσας γόμος γοτϑὰ ροβὶ ν. 464 ὑγδηβροϑῖϊο 

ΜΆΝΙγ, ἄτης γε μείζω καί νιν ἐμπλήσαντ᾽ ἄγαν ϑοινογάς, ἄτης γε 

μείζω, κεὶ μάλ᾽ ἐμπλήσαι γόμον Νοντηδῃ, ἄλλην τε μείζω ναῦν 

μετεμπλῆσαι γόμου γεῖϑὰ Ῥοβὶ γ. 484 ἰὐδηβροβίίο ΤΌΘΚΟΥ, ἄτης 

Αἢ ΒΌΡΡΙΙΟΕΒ. 4321 

τε μείζων (δώματ᾽ γ6}) μέγαρά τ᾽ ἐμπλήσας γόμος Τοάϊ. 4δ4. 
ἄλλῃ... χάρις, ὰπο γν. δῃηΐθ 458 ΥΘΡΟΠΘηΒ5, Τοάϊΐ. 456. γένοιτο 
ϑυμοῦ μῦϑος, νοτϑὰ ρΡοβί γΥ. 467 ἰγδηβροβίίο, ΜΆ })γΥ. 45θ5α.ϑελ- 
χτήρια.. . χινητήριος Θομ οΓαϊ. 457. μείλιγμα ϑυμοῦ κἀντικηλη- 
τήρια ΤΌΚΟΥ, ἀλγεινὰ ϑυμοῦ χέντρα κινητήριος, ἢὰπο ν. δηΐθ 466 Γ6- 
ΡΟπΘηΒ, Τοαΐ. Ῥοβί 4517 βυρρ!]οὶ παλλιρροϑεῖν δύναιτ᾽ ἄν" ὧδ᾽ ὑπερ- 
βίου Νοντηδη. 468. φανήσεται 2888. 4569. Νεβοὶΐ ἂῃ ἴῃ 
κάρτα Ἰαϊθαῖ ἴα]6 Αἰ᾽αποά νοοδθα! πὶ 4ὰ8]6 λύτρα, ῥύτρα, ϑέλκτρα 

ΤΌΟΚΟΓ. χάρτ᾽ ἀλεύειν Τοάϊ. ποιεῖν γρηστήρια Ζδ,κᾶ8. 461. ἔσω 
παροέχομαι ΤΌΟΚΘΙ. 464. τοὐμὸν δ᾽ ἄχουσον τέομ᾽ ἔτ᾽ νΕ] μοί 

ϑέλων ἄχουσον τέρματ᾽ ΒΝ Βομηηαί. 4θ6θ45ᾳ. ϑέλων ἄχουσον .. 
ϑέλουσα καὶ λέγοις ἄν ΜρίΖρογ. 4θ5. ἀκουστά: καὶ ϑιδαίτηὔ]]ογ. 

εἴ σοι δοχεῖ, λέγοις ἄν ἘΠ ἯἮ ΒΟ] . 467. ψυχῇ γυναιχῶν Νον- 
ἴ8η. τέ γάρ; γάμῳ καὶ ταῦτα συμπρεπῇ πέλει Ζαῖκδβ, τί γάρ; γυ- 

ναιξὲ.. πέλει δαὶ κἂν τῇ τυχούσῃ ταῦτα συμπρεπῇ πέλοι ΤΌΟΙΚΟΓ. 
συμπρέποι γένει ἘΠ Ὗ Βομηηϊαί. 474. Τῃ 50}0110 ἐξαρτήσομαε 
2888. 475. Τῃ 50}0)}1ο δηχτικόν, μαστιχτήριον ῬΑΡΑσΘΟΥΙΡΊα. 
477. χαὶ πολλαχῇ μὲν γν6] ἢ πολλὰ δή μοι ῬΆΙΟΥ, χαὶ μὴν διχῇ γε 
Ζακαβ, χαὶ μὴν πελᾷ γε γνρὶ χαὶ μὴν χύκλῳ γε ϑιδαϊη!]θγ. 
480. λιμὴν πάρα (ν6] χυρεῖ) ΤΌΟΚΘΕΓΡ. 488. Αἰγύπτου σέβων 

ΖΑΚδ5. 484. ἥξω βέλους Τοάΐ 488. ὑψίστου οἷ ἴῃ 5ΟΠΟ]ΪῸ 
μέγιστος Ῥα]θΥ. Ῥοβί 489 Ξυρρ!εῖ ταύτας ἐμοὶ δὸς ἐς γέρας 

μεϑεὶς φόβον ῬαΙον. 490. χλάδους δὲ Ῥα]ογ. χλάδους τοιὸδύ- 

τους ΤΌΟΘΚΟΓΡ. τούτους στεῖχ᾽ (οἴ 491 βωμούς τ᾽) ΖαΚα8. 4998α. 

ἐπιρριρϑῇ φόγος ἐμοέ ἘΠῚ Βομπηιίαί. 495. οἶχτος εἰσιδεῖν Ζ8- 

Καβ. ἀστὸς εἰσιδὼν ἘΠῚ ϑομιῃαί. 

800. ἐγχρέοντα Νονπίηδπ, εὐρυχρέοντα Ζακαβ. εὐσεβοῦντα 
ΤΌΟΘΚΘΟΙ. δ02. τῶν μὲν ἀστικῶν ΤύΟΙΟΥ. 508. πολυλλίσ- 

τους γ0] πολυξεένους ΝονΠΊΔη, πολυστύλους ΟΟΚ. 5807. τέχῃ 

φόγον ΖΑ. 508. ἤδη φέλον ΤΌΟΘΚΘΟΓ. ὅ10. ϑεῶν ἕδραις 
5001] βϑίδπ) ΠΔΌυ 1856 Ραΐαΐ Ῥα]θν. 511. χἀν ξυμβολαῖσιν Τοάϊΐ 
οἱ ΤυοΚΟΓ. 516. χαὶ μήν σφε λείπω δῆτ᾽ ἐχεῖ ἘΠ ϑομπημαί, 
χειρὸς ἐκ λόγοις Ζ8Κδ83. ὅ195ᾳ. οὔτοι δραχόντων .. ἀλλ᾽ εἰ 

πτερωτῶν 5800] 5ί8πι) 6 ρΊ886 5 Βρ σαίΓ ῬΔΙΘΥ. δῶ. δυσφο- 

ρεῖν φοβουμένους ΤΌΟΚΘΓ. 28. ἀεὶ δ᾽ ἀνοίκτων ῬΆ]ΕΥ. ἀεὶ δ᾽ 
ἀνάχτων ἔστ᾽ ἔγειν ἐξουσίαν 'ΤύΟΚΟΓ. ὅ24. πράσσων γερίέ 
ΤΌΟΪΚΟΥ. δ25. ϑρόνον ἐρημώσει: ὟΝ εἰ!. 5217. πειρῶ ΜροίζραοΓ, 
πέμψω πὰπο ΖαΚαβ, ἕρπω ποῃ »ΕὟ ϑομηρίάογε, βθα ΕἾ Βομπας 

ΑςϑοὮν ας εἄ. ΝῬ»εΜοςκίεῖη. Αρρεμπάϊχ. 22 
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Ρτοροϑυϊί. 628. διδάξων ΤΌΟΘΚΕΓ. 591. τἀμὰ βίαι, 

ταὐτὰ ΤΌΟΚΘΟΓ. 5836. πιϑοῦ λιταῖς γυναικῶν Τοάϊ. χαὲ γένους 

σου ΤΊ ]οΓ, καὶ πανεχϑῶν Νονπιδη, καὶ γυναικῶν ΖΔΚ88. 5965. 

πιϑοῦ τε καὶ στυγήσας . . ὕβριν εὐμενής μοι ΕὙΝ ΒΟλπιϊαΐ. 545. 

εὔφρον᾽ αἰδῶ ΤΎΟΚΘΕΓ. 54354. αἶνον γόνου πολύμνηστον Νον- 

ΙηΔῆ. 544. Τῃ 50 ῃο]ο γενοῦ ἔφαπτορ ῬΑΙΘΥ. δ45. ὃ: ἃς 

σοὶ Νονδη. [ἢ 50μ0} 10 {δίας:) τῆς δίας Αἰγύπτου. (δῖον: τῆς 

τοῦ Διὸς ἱερᾶς γενεᾶς ῬΑΙΘΥ. 540. ὁμεύνου ΤΟΙ. 547. 

χατέσταν ΤΌΟΘΚΘΓ. 5δδ85ᾳ. διχῇ δ᾽ ἀντιπόρῳ γείτονε χερσω 

ΤΌΟΚΟΓ. 5583544ᾳ. φυγῆς δ᾽ ἀντιπέραν .. διατμήξασα οὖς προσ- 

ἔζει Τοαϊί. 55854ᾳ. υσοῦ (γ61] ουσὸν) “ύδιον ἐς γύαλον Νονυ- 

ΙΏ8Ώ. 560544ᾳ. χαὶ δ ὀρῶν “υκίων Παμφύλων τε διόρνυται 

ἐς τὰν ποταμοῖς ἀενάοις καὶ βαϑυπλούτῳ χϑονὶ χλειτὰν (γ6} Παμ- 

φύλων τε περᾷ Κιλέκων γᾶν ποταμούς τ᾽ ἀενάους καὶ βαϑύπλουτον 

χϑόνα, καὶ τὰν) ᾿Αφροδίτας ΤΌΟΚΘΓ. ὅθ2. τλᾶ ποταμούς τ 

εἰ], γᾶν ποταμούς τ' 1 ϑομπιαί. 568. τὰν βαϑύπλουτον χϑόνα, 

τὰν ῬΔΙΘΥ. 5θ5. δ᾽ ἐγχυχλουμένα ΤΌΟΘΚΘΓ. 567. παμφόρον 

ἄλσος ΚοΟΙ. 570. γὔδωρ ΧΕΙ. 572.54ᾳ. χεντροδαλὴς ζα- 

ϑέαισιν Ἥρας Νοντηδηῃ. 577. βοτὸν στυγοῦντες δυσχερῆ Νον- 

ΔΗ. 578. τὰ μὲν (οἱ 519 τὰ δ᾽) ΤΌΟΚΘΟΓ. 588. τυραννείας 

χρέων ἀπαύστου Ζεὺς (λύσσαν χαταϑέλγεὼ ΤΌΘΚΘΓ. Ροϑὶ δ88 5}- 

ΡΙοῦ ἡ δ᾽ αἰκέσματος αἰνοῦ, ἴῃ ΥΟΥΒ ΡΓΌΧΙΠΊΟ Διός τ᾿ ἀπημάντῳ 
- 
ΕἸ 

βουίθθηβ. Νουπιᾶῃ, ἴγ. 381 ὡς λέγει γέρον ᾳσμα ΟΗΔ ΡΟΣ. 584. 

ϑιγᾶς ΤΎΟΘΚΘΟΓ. 59154ᾳ. γϑὼν φυσίζοος ΤΎΟΚΘΟΓ. , 592. Εοτί. 

τέρχνος. 597. ἔξοχά που ΤΌΟΚΘΓ. 598. τίν᾽ οὖν ϑεῶν 

ΒΙΔΏΪΘΥ. 

600. (εἶ γὰρ) πατὴρ ΤΌΟΚΟΡ δάάθῃδ: »ογΐ ἰδῃιθῃ 48] ἀθ 

εἰ γὰρ φυτουργὸς αὐτοχειρῶναξ γένους οορσίἰαθδία. 601. γενοῦ 

παλαιόφρων ΤΌΟΚΘΓ. 602. τέχτων, ὁ πάντων ῬΔΙΘΥ, μάκαρ 

οὔριε Ζεὺ Τυοῖκου. 608. ὑπαρχέλας ΝΘΟΥΝΠΊΔΗ. θ04. χρεισ- 

σόνως χρατοῦντος ΝΟΥΤΏΔΗ. 607. σπεῦσαΐί τι τῶν ἃ ῬΑΙΟΥ. 

σπεῦσαΐ τι τῶν λόχιος φέρει φρήν ΤΌΟΚΘΕΓ. 612. γεὶν τί δρᾶν 

πληϑύεται ΤΌΘΚΟΓΙ. πληϑύνεται οὐϊδπη ΒΙοπιοΙα δὰ ΟΒο. 1044. 

8614. [Ιῃ ἂρρομᾶ. ἀθϊα »νὥστ᾽ Βο}.«, πδῃὶ ὥστ᾽ οχϑίαὶ ἴῃ Μ. γη- 

ραιὰν φρένα ΤΌΟΚΕΟΓ. 615. [πῃ 50 0] 1]ὸ δεξιαῖς Ρδρδβθογβῖι. 

620. [πὰ βοιοὶο πολιτῶν {ἄγῃ γοὶ ἄγων) ῬΑΙΘΥ. θ25. εἰς τὸ 

πᾶν γρόνου ΤΎΟΘΚΘΟΓ. 626. πόλιν ἀμαλῦναι Τοάϊ. [π 50110110 εἰς 

627. τραφὲν ἍὟ ΕΙ!. πεν. -- {παχύναι:) αὐξήσειεν ῬΑΙΘΥ. 

ΑὉ ΒΌΡΡΙΠΙΟΕΒΝ. 999 

690. ὡς εἶπον ΖδΚδβ. 691. δὴ ᾽χαμῴεν ΤΌΟΚΘΟΓ. 695. δὲ 
πορεύοι Ζ8Κ83. θ96. ἐπ᾿ ἀληϑείας ΖΑ[κ85. θ37. προσάγων 
ἐς τέρμον᾽ ἀμέμπτως Μοίζρεογ, τέρμον᾽ ἄμεμπτον προσαπαντᾶν 

ΤύοΚου, χάμπεδον ἡγοῖϑ᾽ ἐπ᾿ ἀμύμονα τέρμον᾽ ἅπαντα Τοάΐ. [πο 
πέμπων, ἴῃ ἤπο γρύῦβϑῃβ ἀμέμπτως 50Πο]Ἰαβίδη Βδθιΐ586 ρΡαυΐαί Ῥᾶ- 

Ι6Υ. 698--- 68. ΠΟΙ ΟΠΟΥΙΪ5. ΓΘ] Ια δ ἀποαθοὶπι που 5 (664, 671, 

675, 682, 686, 692. 696, 702. 706, 709, 712, 1156) {θυ ΕὙΘΘΟΓΙΟΚ5. 

638. νῦν δ᾽ ὅτε ϑίδηϊ]ου. 640. εὐχταῖα πόλει ΕὟ ΒοΒπηαϊί, 
εὐκταῖα τέλη Τυοκοῦ. [Ιἢ 50}01|10 ἢ τῷ γένει ζεὐχκταῖαΣ ῬαΙΘΥ. 
θ6415η4ᾳ. μήποτε πυρίβατον (γ6] πυρέβοτον γ6] πυρέπατον) τὰν ἢε- 

λασγοῦ πόλιν τὸν, ἀρότων δύαν, τρέσαι μάχλον Ἄρη Νοππιδη. 

042. τάνδ᾽ ἀνὰ Πελασγέαν πόλιν ΤΌΟΚΘΟΓ. θ4δ5ᾳ. τὸν ἐν 
ἀγροῖς... βροτοὺς ἐναέμοις Ἐ  Βομπηϊαί. 6868. ὄπιν γυναικῶν 

ΤυοΚΟΓ. 664. διὰ τὸν ἐπιδόμενον πάντα Διὸς χύκλον 56}0- 

᾿Ιαϑίδπη ἢ υἶθ86 ΟΡ παίαγ Ρα]θυ. θ55ὅ. πράκτορ᾽ αὐτόσκοπον 
Νουπιδη. πράχτορα τελεσφόρον χότον ΤΌΟΚΘΓ. 6ὅ6θ54ᾳ. δυσπο- 

λεμῆ, τὸν .. δόμος ἕλοιτ᾽ Νονηδη. θ57. οὔτις δόμος ἂν σχγέϑοι 
(γ61 φέροι) Τοαί. 669. μενοινῶντα ΝοΥΠηΔη. 669. [ῃ 50}0}10 
ἄξουσιν ῬΆΙΘΥ. 667 544. λοιμὸν οἱ 669 ἐπιχωρίοις στάσιν Ῥᾳ]θΥ. 

675. Ὑἱάθ δὰ ἀσ. 158. χαὶ γεράεσσι ΝονΙηδη. 678 54ᾳ. καὶ 

πελάνοισει πρεσβυτοδόκοι γερόντων... φλεόντων Μᾷῃϊγ, καὶ γεραροὶ 

δὲ πρεσβυτοδόχοι γερόντων ϑυμέλαει φλεόντων, οἷς κτέξ. Τοαί. 
θ67θ54ᾳ. πρεσβυτοδόκο: γενείοις ϑυμέλαι πρεπόντων ΤύΎΟΚΟΓ. 677. 
κλεόντων ΝονΠΔη, φλέγουσαι ἘΥΘΘΙΙΟΚΒ. 678. εὐνομοῖτο ΤΌΟΘΚΘΟΓ. 
679. Ζῆνα μὲν εὖ Τυοίκου. 681. [Ιη 501}0110 ὁ Ζεὺς {ὃς ῬαΙθΥ. 
θ885ᾳ. ἄλλους τ᾽... Ἄρτεμιν δ᾽ ὙΥε]]. θ86544ᾳ. ΞίΓΟΡἢδ6 
οἵ δη βίΓοΡ δ θ ἸΙΟΟῸ5 ἰπίου 56 πιαΐδπαοβ ρυΐαί Τοαί. 690 54. 

Ἄρης βοὰν ἔνδημον Ξ0Πο]Ἰαδίδπι ἴῃ ΓΟ 580 Βδθιΐ586 Ραυΐαί ῬαδΙθυ. 
692. Ιῃ 50 ῃῸ] 10 χρατὸς ῬδΙΘΥ. 699. βότ᾽ ἀγροῖς ΤΌΟΘΚΘΟΓ. 

701. Εοτὶ. ἄλφοεεν. 708. Ἠοῦσαί τε ϑεοί τ᾽ ϑίδῃϊογ. [Ι͂ῃ 

5080} 10 ὠδήν ΡᾳΪογ. 706. φυλάσσοι δ᾽ ἔμπεδόν τε τιμάς ϑομμογαί, 
αἐσέμοισε τιμάς Νονπηδη. ἀσφαλῶς γτὸ ἀσφαλέας Ῥαϊογ. ἀσφαλείας 
μέτα Ζαεϊκα5, ἀϊδέαισι (γ6] ἀρεμαέία:σο) τιμαῖς Τ ΟΚοΥ. ἀσφαλέσαε Ῥτὸ 
ἀσφαλέας δὰ 50} οΟ] πὶ τοΐθυθπβ Ῥαρασθουρία. 707. τὸ δήμιόν τ᾽ 
ἔμπεδον Τοάΐ. χκαὶ πόλιν χρατύνοι ΝΟΙΝΠΊΔΗ. 708. προμαϑίας τε 

χοινόμητις ῬαΪοΥ. προμαϑέας ξυνόμητις Νον Δη. [ἢ 560}0110 περὲ (γ8] 
ὑπὲρ) τῶν χοινῶν Ῥαραρθογρία. 711. »πληγμάτων οοῃϊοϊαί ααϊγίδα 

ΤΌΟΚΟΥ. 712. οἱ γαῖαν Τύοκονυ, 717. μεγιστοτίμοις ΤΌΟΚΘΓ. 
225 
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922. εὔσημοι γάρ, ὥς με λανϑάνειν ΤύΟΚΟΥ. 738. πρὸς πρᾶγμ᾽ 

ἀρωγῆς 2885. 735. πρεσβηπόλοι ΤΟΥ. 741. τίς ποτ᾿ οὐ 

δώσει δίκην; ΤΌΟΚΘΟΓ. 742 Ξ4ᾳ. ΟΠοτίσογαπι {γί πη  ΓῸ8 ἀπο 8 

Βοιηϊοποτίοσιη. τοϊϊασθα [0518 μοι μου 5 δαϑίσπαὶ ΕὙΘΘΓΙΟΚΒ. 

741. τέχνον ΝΟΥΤΗΔΗ. 751. δρυοπαγεῖς ΤΌΟΘΚΘΟΓ. 

τυχεῖς σχοποῦ (γ6ὶ ἐπιτυχεῖ τόχῳ) ΤΎΟΘΚΘΓ. 

χαὶ μαινολομήτιδες ΤΌΟΚΘΓ. 7602. ϑεοῖς σ᾽ ΤύΟΚΘΟΥ. 

βέλη ΤΌΟΚΟΥ. 7685. περιφρόνως ἄγαν Ῥαϊου. 7068. τρὶς λύκους 

Τυοκου. 76854. φήμη τις λύκος κρείσσων χυνῶν" βύβλου δὲ χαρ- 

πὸς οὔποτ᾽ ἂν χρατοῖ στάχυν ῬΑΙΘΥ. 7710. ὡς παμματαίων ΧΕ]. 

711. φυλάσσεσϑαι πάρος ΝῊ οἱϊ, φυλάσσεσϑαι τάχος ΤΌΟΚΘΓ. 779. 

σωτήροι᾽, οὐκ Ζ8Κ85. 771. ἐς νύχτ᾽, ἐπεὶ στείχοντος ΤΎΟΘΚΘΓ. 

719. οὔπω. . οὖν ἀνάβασις ΤΌΟΚΘΓ. Ροεὶ 781 Ξυρρ!οῖ ἐγὼ δὲ 

τἀμὰ πάντα ϑήσομα!ι χαλῶς τοὶ ἴζου δ᾽ ἕως ἂν δεῦρ᾽ ὑποστρέψω 

πόδα ῬαΙοΥ. 7815. ὡς τηροῦσα. . πράξῃς ἀρωγήν ΤΎΟΚΘΟΓ. 

789. ἄξω τ᾽ ἀρωγήν Τοαΐ. 784. γᾶς βοῦνι Τοάϊ. βοῦνε, σύν- 

δικον ΤΌΟΙΚΘΓ. 790. (ἀμπετήσασα δ᾽ ὡς 2888), ἀμποτα- 

ϑεῖσ᾽ ὅπως Ἡ ϑιδαίπ 16 Γ. 992. ἄλυκτος . - πέλοιτ᾽ Ἄρης 

Νονῆδη, ἀφύχτων .. πέλοι σχέπας ΜΝ οΙϊ, ἄφυκτον .. πέλοι μόρος 

(761 γάμος) Ῥα]ογ, εὔχηλον.. χέαρ Ζακαβ, ἀφύχτων . . πέλοι σχέ- 

παρ ΤΌΟΚΟΥ, ἐφιχτὸν .. σχίναρ Ἐ ΕἸ}185. 798. μελαγχρύας ΝοΟΥΠΊΔΗ. 

χελαινόχρων δὲ πάλλεται στρατὸν χέαρ ῬαΙΘΥ. πάλλεταέ μοι ΤΎΟΚΘΟΓ. 

796. στόχου τυχεῖν ΤΟΙΚΟΓ. 797 54. ἀπευκτοῖν .. χεροῖν ΘίΔΠΪΘΥ. 

7990. πρὸ δ᾽ ἀρ ϑανούσας ϑίδῃϊογ. δ᾽ ἀρ]ον ΙΔ Π| Ηαδνίαησ. 

801. πρὸς ᾧ νέφη δι᾽ ἡδαρὰ πήγνυται ΝΘΝΙΔΗ. νέφη μυδηλὰ 

Τύοκονυ. 8095. ἀπρόσμικτος ΝΟΥ ΏΔῃ. 8038. ἀπρύσ- 

δερχτος ὙΥ 61]. 80654. πρίν με καρδίας βίᾳ δαΐκτορος χυρῆσαι 

Τοαι. 811. (φιλοικτῶν ϑϑίΔῃ 60). 813544ᾳ. τυχὼν τᾶνδ᾽ 

ὑφᾶν, τελεσφόρον δεμνίων γάμου καλύπτραν Νοντηδῃ. 814 54. 

{(χαὶδ τίν᾽ ῬαΙοΥ. τοῦτον ἀμφί μου πόρον τέμνω γάμου λυτῆρα 

Οϑογάϊοκ. ποῖον ἀμφυγᾶς ἔτ᾽ οἶμον τέμω ΝῊ 61], ποῖ τίν᾽ ἀμφυγᾶς 

ἔϑ᾽ εὕρω πόρον ΤΌΟΘΚοΓ, τίν᾽ ἀμφυγᾶς ἔτι πόρον τέμνω, γάμου χά- 

λυπτρα;, ἘΠῚ15. 81ὅ544ᾳ. ὥζε δ᾽ ὀμφὰν λιτανὰν οὐρανέαν, μέλη 

ϑεοῖς τελεσιδόμοις (Υ6] τελεσιγάμοις) πελόμενά μοι λύσιμα" μάχλους 

δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, βιαιοφήλημ᾽ εἰσορῶν Νοντηδῃ. 816 544. οὐ- 

ρανέαν, τέλη λιτανὰ ϑεοῖς, τέλεα δέ μοι πελόμενα καὶ λύσιμα" μά- 

χαν δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, βίαια μὴ φαιδροῖς ὁρῶν ὄμμασιν ἐν δέκᾳ 

ΤΌΚΟΥ δἀποίδηβ δᾶ γ. 819, λύσιμα" γαλάν᾽ ἔπιδε 5οο] αϑίδπι 16- 

ΑΡ βῦΡΡΙΜΟΕΒ. 8341 

Εἶβ86 ΥἹΑ ΘΙ. 820. μὴ φίλ᾽ εἰσορῶν Ζεϊκαϑ. 821. ἐχδέκως 

Ζδ 85. , 8246. γένος γὰρ ἔχπτυον ὕβριν, δύσφορον ἄρσεν ἐπγ- 
νὲς ΝονΉΔΗ. ὄβρις δύσφορος ϑίδῃϊον. 824544. γένος γὰρ 

Διγύπτειον ὑπέρφρον ἀρσενογενὲς . . φυγάδ᾽ ἀλαλαῖσε πολυϑρόοις 

(γ61] πλάταισε πολυρόϑοις) κτξ. ΤΌΚΟΥ. 8995.ᾳ. ὅδε μαρπτὴς 
ὁ νάϊος γάϊος δ᾽ ὧν πρὸς τί μάρφϑ᾽, ἱκάνεις, ΤΌΟΚΘΥ. 895. 
δάϊος Μείζρου. 897. [ῃ 50}0110 δεὸ {οὖν δεῖ ῬΑΙΟΥ. 897566. 
ἰοῦ "Μ᾽ ἰοῦ μάλ᾽ αὖϑις, ἀλκᾶς μεμαυῖα βόαμα φαΐω. ὀοῶ" τάδε 
γε δὴ φροίμια, τἄρξαντ᾽ ἐμῶν πόνων βιαίως ΤΌΟΚΘΓ. 898 54. 
ἢ αὖϑε καββὰς ϑίδῃϊον. 889. αὖϑε χαχχονὰς ΖᾷκΚᾶΞ:. ἴῃ 

Β0Ο]]Ο χαχχάσεις ῬΑΡΑΘΘΟΥΙΘΊΙ. 842. ὁρῶν ΞΟ!) δβίδπι ᾿πξ6Γ- 

Ρτοίασὶ ραΐαὶ Ῥᾷ]θν. φροέμε᾽ ἀπάρξαντα 2885. 844. αἰαὶ ἐέ 

Βου 1 ΜδηροΙβα τ. 845. βαῖνε σύδην ΚοΟΚ. [Ιῃ 50Π0]} 10 δαΐ 

ἐπηρμένην ἀλχῃῆς τῶν ϑεῶν ἃυΐ ἐπηρμένην τῶν ϑεῶν ῬαΪθγ. 

846 54. βλοσυρύφρων χλιδᾶς ἐμᾶς, ἄναξ, προτάσσου Μρίζρογ. 

846544ᾳ. βλοσυρόφρονα χλιδὰν δύσφορον αἶσαν (γε] δύσφρον᾽ ἀνάγ- 

καν)ὴ. Πέλασγ' ἄναξ, προπράσσου ὙΎΟΚΘΟΓ. 848. γάϊ᾽ ἄναξ 

Η ΕἸ}15. 8δὅθ0544ᾳ. ὕπως ποδῶν ἔχετ᾽" εἰ δ᾽ οὖν, τιλμοὶ στιγμοὶ 

πολυαίμων φόνιος ἀποχοπὰ χρατύός (γ6] τιλμοὶὲ πλοχάμων, στιγμοὶ 

φόνιοι, πολυαέμων ἀποχοπὰ χρατός). σοῦσϑε, σοῦσϑ᾽ ὀλούμεναε ἔμ- 

παλιν 'ΓΌΟΪΚΘΟΥ. 851-- δ4 {(ἱθὺ5 ΟΠΟΓΘα 5. {θα (Χο. ἡ ά. οὐ- 

χοῦν τιλμοὶ καὶ στιγμοί. ἣ β΄. δυσαίμων φόνος. ἡ γ΄. ἀποκοπὰ κρα- 

τός) Τοαϊί. 851544ᾳ. οὐχοῦν οὐχοῦν ὀλεὶ μ᾽ ὀλεῖ... σοῦσϑε 

σοῦσϑ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλα ΜοίΖρθον. 8584. ἀποδυρὰ ΝΟΜΙΠΏΔΗ. 8δθβαᾳ. 

Ομογίοα ποπιο μοῦ 8 {ἰθαϊῦ ΕὙΘουΙΟΚβ. ΜΙΝ νἱἀθηῦαν {γ68 ἀθίηοθΡ8 

Ἕμοτὶ ογάϊπθβ, δρῃγπηπΐα 900---908 οἱ 910---918 (οἴ! ΟΠΟΓΙΙ5 ΟΔΠΘΓΘ. 

856--- 63 {τἰδὰβ ομογθαῖ 5. ὑτἰθυϊν (χο. ἣ β΄. αἴμον᾽ ἴσως σ᾽ ἐπ’ 

ἀμίδα ἥσει τοὐπιὸν ἀπὸ γᾶς) 'Τοαΐ. 860. αἕμον᾽ αἵμον᾽ Ζ8|Κ88. 
2 

δίαιμον ὅμως σ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλα Οὐ ΒΡΘπηδη. 86054ᾳ. αζμον᾽ ἔσω 

σ᾽ ἐπ᾿ ἀμίδα ἥσω" δούπια τἀπιτᾷ ἘΠ]15. 860544ᾳ. ἡσυχῇ ὃ᾽ 

οὐκ ἄπιτ᾽ ἄπιτε (γν. 860 ἀο]οῖο) .. δόρυ, δαίμονας οὃς τέετ᾽ ἂμ 

πόλιν οὐ σέβω Μοίζρον, ἐμὸν ἐς ξύλον σ᾽ ἀναδήσας τρόπον ὃρα- 

πέτα κελεύω βίᾳ μεϑέσϑαι διχοραγῶν φρενὸς ἀτᾶν. ἐὼ ἐοῦ {κελεύων 

λεῖρ᾽ ἕδρανα (κί ἐπὶ δόρυ) ἀτέετ᾽ ἂμ πόλιν εὐσεβῶν Νοντηδῃ. 

εὐδαίμονες ὡς ἔμπαλιν αἵδ᾽ ἥμεϑ᾽ ἄσυλοΐ (γ6] ἥσυχοί) τε τὰ πάντα. 

χελεύω βίαν μεϑεῖναί σε τὰν πάρφρονά τ᾽ ἰοτᾶτ᾽ (γ6] πάρφρονά τ᾽ 
’  »Ἅ"Ὦ 9 ὧὦ ͵ ἡ ᾽ ὃῃψ ς 

ἀπάτανγ. ἰοῦ" ἰοῦ" κα πὶ κ κ κατάλειφ᾽ ἵδρυμα" κέ᾽ ἐς δόρυ, ἡ ργείαν 
᾿ " » "] » Ἁ ’ 5 -" ’ ΄ ’, 

πόλιν (γ61 ἄπιϑ᾽, ἐμὰν πόλιν) εὐσεβῶν (Υγ6] Ἀργείαν πόλιν οὐ σέβω, 
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οἱ Βαθα ργδϑοοπὶ ἀδπάδ 5ιη}) ΤΌΘΚΘΟΓ. 861. ἧσο δουπία τἄπειτα 

Θίδη!ου. οἴσει: δούπια δάπεδα 2483. 868. ἄταν ἀνέερον Ἀ}115. 

866. ἀτίετος 50 μοι! αβίδπι Ια ρ586 ραΐαί ῬΔΙΘΥ. ἅλις σ᾽ αὖ τἄμπαλιν 

εὐσεβεῖν Τοάϊ. εὐσεβῶ Οὐ Βγθηπδῃ. 870 54ᾳ. Ἀργεῖος ἐγὼ βα- 

ϑυχάϊος βαϑρείας κατέχω, γέρον. Σὺ δ᾽ ἐν ναὶ βάσει τάχα ϑέλεος 

ἀϑέλεος βίᾳ πολλῇ. Φροῦδα βατέα βαϑμίδων πρὶν χακοπαϑεῖν παλά- 

μαις ἐμαῖς Τοάϊΐ, ἁγίας ἔχε: βαϑυχαΐίου βαϑρείας χεροῖν, σὺ δ᾽ ἐν 

ναὶ ναὶ βάσει τάχα ϑέλουσ᾽ ἀϑελητὶ βίᾳ τε φροῦδα πολλᾷ. βᾶτε μὴ 

πρόκακα παϑεῖν ὀλόμεναι παλάμαις ἐμαῖς Νοππιᾶπ, Ἤργειος ἐγὼ 

γάρ. βαϑυχαῖος, βασίλει᾽ ἐκ βασιλείας. ΚΗ. πέ ᾿ σὺ δ᾽ ἔμ- 

παλιν ναὶ βάσει τάχ᾽ ἀϑέλεος ϑέλεος. ΧΟ. βᾶτε, βᾶτε πολλᾷ 

σπουδᾷ. ΚΙ. κατάβα σύ, μή τι κακὸν πάϑῃς ἑλκομένα παλάμαις 

ἐμαῖς ΤΌΟΚΘΟΥ. 871. βαϑρείας οχ βοηϑεέας Ἰάφα!θ 6Χ β]οβδθιηδίθ 

δὰ ῥβοᾶς δἀδοτὶρίο ΟΥ̓ᾺΠῚ 6556 Ραϊαὶ Ῥαϊογυ. [ἄθπὶ 5001 ϑίδπι, 

ἀρὰ αποπὶ ταύτης τῆς λατρείας Ἰοσοπάαπι 510, ἴῃ ΕἰΌΓΟ 5110 508ρ]1- 

οαἴυγ βαρείας ἀνάγκας ᾿ιαθαῖ586. 8792. [πῃ 50 }0110 {πρὶν βίᾳ 

πολλὰ καχὰ παϑεῖν ῬΑΙΘΥ. 879. τοέγαρ σὺν (γ6] αὐταῖς) παλά- 

μαις ὄλοιο 5ομο]αβίαηι 166 1556 Ραυΐαῦ ῬΔΙΘΥ. 87954ᾳ. εἰ γὰρ 

αὐταῖς παλάμαις ἕλκοιο διὰ κυμόρρυτον ἄλσος ΤΌΟΚΘΓ. 881. 

πρὸς Σαρπηδόνιον Τοαί. 8838. ἐν ῥουθέαισιν αὔραις ΝΟΥΠΙΔΙ, 

οὐρίαισιν αὔραις Τοάί. 8860. πιχρότερ᾽ ἀλγέων .. ἔχοντα Νον- 

δη. (ὀνόματ᾽ ϑιίδΔῃ 6). 888. λύμας Ἴσε (ποι Τουδ) Ἐ ΕἸ115. --- 

οἴκοι λύμας- εἷς πρὸ γένους ὑλάσχοι ΞΟ ΠοΙ Πϑὲαπιὶ ἰοσῖβδο Ραίαὶ Ρᾶἃ- 

16γ. λἀύμασιν σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσχοις Οὐ Βγθμηδη. ὑλάσκει ϑίδῃϊου. 

ΦΟΒΟΙΐαπι εἷς ὑπὲρ τῶν Αἰϊγυπτιαδῶν πρεσβεύοι δὰ ν. 785 γορίεσί 

Κυροκ. 888544. λύμαις ἃς προγάμους σὺ λάσκεις, περέκομφα 

βρυάζει σὸς ἔρως" ἀλλ᾽ ὁ μέγας Νεῖλος ὑβρίζοντά σ᾽ ἀποτρέφειεν 

ἄιστον, εὖνιν Νονηδῃ. χῦμα σ᾽ ἄκρας Κυπρέας ὑλάσσας περιχάμ- 

πτοντα βυϑίζοι: ὃ δὲ πέμψας σ᾽ ὁ μέγας Νεῖλος ὑβρίζοντ᾽ ἀπογρά- 

φειεν ἄιστον ὕβριν ΤΌΟΘΚΘΓ, λύμας εἷς πρὸ γένους ὑλάσχων περέ: 

χομπα φλυαρεῖς" εὐρώτας δ᾽ ὃ μέγας Νεῖλος ὑβρίζοντά σ᾽ ἀποτρέ- 

φειεν εἰς ἄιστον Τοαϊ. 889. περίχρεμπτα φρυάξεις ϑίδηϊον. 

890. ὅσσ᾽ ῬϑίδΔη ον. 892. ἀποτρέφει᾽ ἐς ἄιστον ὕβριν ΒΙΒΒΟΡ. 

895. ὁλχὴ γὰρ αὕτη Τοαϊ. 89654ᾳ. πάτερ, βριϑὺς ἴἄρης ἄγει 

) μ᾽ Ν᾽ »ν ’ ᾿ Ἷ π΄ " 

μ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγει νεὶ πάτερ, βρέτεος ἀποσύρας μ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγει Νον- 
» 

ΠΊΔΏ. 89654ᾳ4ᾳ. βρότειος ἄρος, ἄτα γε] Ροϊΐα5 οἱ, οἱ, πάτερ, 

βρετίεσσ᾽ ἀρωγά τοι μαλϑάσσει ἄραγνος ὡς ῥάδινος ϑίδΔὨΙΪΟΥ, οἰοῖ, 

πάτερ, βρέτεος ἄγος" ἄραχνος ὡς ἄδην ὄνειαρ ὄν μ᾽ ἐλᾷ ΜείΖθον. 

ΑὮ ΒΌΡΡΙΟΕΞ. 343 

οἱοῖ- πάτερ, βρότειος ἀρχυωρὸς ἄτα νᾶμα νεῖ ἄραχνος ὡς βάδην 

ΤΌΟΘΚΟΓ. 897. γοοαθυϊαπι ἀμάνδαλος (ἰάθη αποᾶ ἀφανής) 8υῦ- 

6886 Ρυϊαύ Ε}118. 

901. βύαν φοβερὸν ποῃ Θίδη]ου, 56 ΟΡογάϊο ᾿μγθηΐ586 Υ]- 

ἀρίυΓ. 908. ὦ Βαγαῖε Μαζεῦ αυἱ ὦ Βαγαῖε πᾶ Ζεῦ ἩΠ ΑΙ ΓΘΙηΒ 

ἀϊα]. 11 561. θ90654ᾳᾳ. αἰαῖ’ πέλας δέπους ὄφις {προσέρχεται 

σπειράμασιν). ἔχιδνα δ᾽ ὥς μ᾽ ἔχει πόδα: δάχος δάκος. ὀτοτο- 

τοτοῖ ΤΎΟΘΚΘΟΓ. 906. δίπους ζὼς) ὄφις ῬΑΙΕΥ. 907. ἔχιδνά 

γ᾽ Νονηδῃ. 919. ἄσεπτ ἄναξ Τυοκοτ. ἀνάξια ϑίδῃϊον. 

9925. χάρβανος ὡς δ᾽ ὙΌΟΚΘΟΓ. 9260. ὀρϑώσας φανεῖ ΤΌΟΘΚΘΟΓ. 

Ιπ βοῃο]ο εἰς ὀρϑὸν ῬΑΙΘΥ. 931. μεγίστῳ προξένων Δ Ιαπιο- 

ΪίΖ. 935. μάϑοιμ᾽ ἂν εἴ τις τάσδε μ᾽ Τύοκθογ. 997. υ1»)- 

οοῖπθ σου πος 3Ξ« ΤΌΟΚΘΓ. 945. [πη 50 0110 Ἄρης {οὺ διὰ τού- 

των κρίνει ῬΆΙΘΥ. Ιάοπι 948 --- 48 ροβὺ 9560 ΟΟἸ]οΟΔΐ. 9460. 

ἀργύρου βλάβῃ ὙΛΟΚΘΓ. 968. ἐκ γνώμης μιᾶς Το. 958. 

οὐκ ἐν γραφαῖς ῬΑΪΙΘΥ. 961. ἤδη τάδ᾽, ἴσϑι ΤΊΘΓ, ἴσϑι 

μὲν ἄρ᾽ ἤδη 2888. δεὲ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ἤδη .. αἴρεσϑαι ἘΠ115. 

Ῥοβί 961 ᾿αουπᾶπὶ ἀποῦαπὶ γΘΥΒαΌΠι, α008 οχοθρογαηὶ υ. 948 ---48, 

βἰαία!ῃ Τοαΐ. 9684. [ὰ 56 00 λέγεται δὲ μέϑυ διὰ τὸ με- 

ϑύσχειν Κυροκ. Ῥοϑὺ 964 ἰῃβουϊῦ 6Χ σἹ], ΗΒΥΟΜΙΙ διωριεῖ. νεῖ- 

χος πολέμου οἱ οχ ἴτ. 818 ἄιοβ ΥΘΙΒΌΒ: πόλεμος δὲ διοριεῖ τὸ 

νεῖχος. οὐ λόγος. τοσαῦτα, κῆρυξ, ἐξ ἐμοῦ διάρτασον Βυγθθ5. 

966. ϑάρσος ΤΎΟΚΘΓ. 970. ἔνϑ᾽ ὑμὶν ἔστι (γ6] εἰ δ᾽ εὐμενές 

τὸ συζύγους ΤύΟΚοΓ. εὖ δ᾽ ὑμὶν ΚΈΤΟΥ. ἐν τύχῃ ναέειν Ἐ}}18. 

979. μονορρύμους ΤΌΟΚΘΟΓ. 974. ἀπρατὶ λωτίσασϑε ΤύΟΪΚΟΓ. 

976. τίνας τῶν χυριωτέρους 2888. κυριώτερον Τοάϊ. 979. 

πέμφον πρόφρων 2888. 9805. πατέρ᾽ εὐϑαρσῆ Ὶ Δαναόν, πρό- 

νοῦν βούλαρχον" 1 τοῦ κτέ. Ἐγρουίοκβ, πατέρ᾽ εὐθαρσῆ ] Δαναόν, 

πρόνοον στασίαρχον᾽ Ἰ] τοῦ Τοαϊί. 983. χεὶ πόλις εὔφρων, πᾶς 

Τοάι. Ῥοβὶ 985 αὐυαἰίζμογ {ΓΙ ΠΙΘΊΓΟΒ Ἰαη δίοοβ γ γβ8 ΓΟ 8. οὗ 

ἄπο οἰοτὶ αἰπιθίσοβ δηδρδθβί 008 οχοίῖββθ ραΐαὺ Ὗ ο]δαογὰπιὶ 86- 

οαΐα5 Τοαί. 987. λαῶν ἐγχώρων ΖαΚα5. ἐνὲ χώρῳ Τοάϊ, αυἱ 

ροϑὺ πππο γ. ἀπὰπὶ ΑἸ ΠΙΘ ΓΤ τηἰογοὶ 556. ΟΡ μα ΌΓ. 988---990 

ἀριοὶ ΜΉΘ ΘΒ. 994. τὰ κηρυχϑέντα πρὸς τοὺς ἐν τέλει 

ΤΌΟΘΚΟΥ. 9945. πραχϑέντα πρὸς τῶν ἐγγενῶν φίλως πιχρῶν 

ἤκουσαν αὐτανεφίων 2888. 996. χεδνοὺς δ᾽ ῬαΙΟΥ. 

100054ᾳ. τυγχάνοντα πρευμενῆ φρενὸς (εὔνοιαν ἀεὶ δεῖ 

μνήμης ἔχειν, ὑμᾶς δὲ πάσας, παῖδες, αἰδοίων τρόπων) χάριν 
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βεσϑα: τιμιωτέραν βίου Ῥαϊδογ. 1001. γάριν δέχεσϑαι (οἱ δηϊθἃ 

ἐν πρύμνῃ φρενὸς) ΖακαβΒ. ἡβᾶς σέβεσϑα:ι.. χρεών Τοάϊ. χάριν 

σφι ϑέσϑα:ι ΤΌΟΘΚΟΥ. τιμιωτέραν νέμω Κοιϊιοῇ. 1002. ταῦτα 

μὴν γράφψασϑε Ἠ]Π,ΑΒΓοΩΒ, ταῦτα μὴν γράψεσϑε Ζαϊα8. ταῦτ᾽ 

ἐπεγγράφεσϑε προὐγγεγραμμένοις ΤΌΟΚΘΟΥ. 1004. ἀγνῶϑ᾽ ὕὅμαυ- 

λον, ὡς ἐλέγχεται ΤΌΘΚΟΙ. ὅμελόν πως ἐλέγχεσϑαι φρονῶ Ζδἃ- 
τὲς Τοάϊ. χαχήν τ᾽ 

» 

Καϑ. 1006. εἰπεῖν χαχῶς δ᾽ ἄρ᾽ εὐπε 
᾽ - » Ἂν ᾿ ΟῚ Ἂν Ἵ 

ἐπειπεῖν εὐπιϑὲς μύσαγμά τῳ ΤύΟΚκΟΓ. εὐπετῶς ΥγῈὶ δυσχερὲς 

ῬΆ]ογυ. ἘΕοτί. μύσαγμ᾽ ἔπους (γ6] ἐπῶν). 1009. 

ὀπώρα ΤΌΟΚΘΟΙ. 1010. τηραένουσι ΤΊΓΠΘΓ. 1011 ρμοβί 1012 

ἰγδηβροηϊ ΥΥ Εἰ}. 101254ᾳ. χαὶ σώματα στάξοντα... Κύπρις κη- 

πωρικὴν λαβοῦσ᾽ ἀνεωσμένην (ἀνεῳγμένην) ϑύραν ΤΌΟΚΘΓ. 1019. 
φνέων δ᾽ ἔτ᾽ οὐσῶν ἁρπαγαῖσιν ζδεται κἄωρα χωλύουσα προσμέ- 

νεῖν ϑέρος Ῥαϊογ. γάλωρα κωλύοι σ᾽ ἄν, ὡς μένειν ἔρως, γΟΥ8 
Ροβὲ 1016 ἰτδηβροβίίο, ΤΙ Π6γ. ἄνωρα χωλύουσα σᾶ μένειν ἐρᾷ 

Νουπδη. χάνωρα χωλύουσαν ὡς μένειν ὁρῶ Οὐ Βτεομμδηῃ. χέ- 

λωρ᾽ ἔρωτα χκωλύουσ᾽ ἄνϑος μένειν 28 |Κ83. 1017. μὴ λαϑώμεϑ᾽ 

ΝΟΥ Δ. 1018. νῦν ἐχληρώϑη ϑίδῃϊογ. 1029. ἀστυδ᾽, 
ἄνακτας ΤΌΟΘΚΟΓ. 1029 544. 5ἰ6 αἰβίγι θα ΕὙΘΟΓΙΟΚΒ:: 1029 -- 44, 

1054 ---- 622 ΠοΙΝΙΟΠοΥ 5 Πδηδιίάθτη δἰζογηδηΐ θὰ5 (1088. 1041. 1054, 

1068). 1048 ---ὅ8 ΘΠ ΟΠΟΥ8. 58 6} Πὔπὶ ΑΥΡΊγΟΓα ΠῚ (104δ. 1049), 

1068 --- 172 ἀυοὶθιβ Ποπι ουϊοσαη θδηδιάππὶ (1068, 1066, 1067, 

1068, 1071. 1072}, οοἴογα ΟΠΟΤῸ Π)δηδίά πηι). 1029 --82 Πδηδο, 1038 

---836, 1041] -- 44, 1068--65., 1067, 107]. 1078--78 ΘοΤῸ ΠδηδΙ ἀ11Π}, 

1081 ---1040. 1066. 1068 - 710, 1072. 1079544ᾳ. ΟἤοΓΟ 58.6]}}{π1Π|, 

1048 --- 48. 1049 --- 58 ΠΟΙΠΪΟΠΟΥ5 58 θ ΠΠ πὶ, 10584---57. 1058 -- 62 

ΒΟΟΣ ΪΒ Παπαϊάαμῃ {τὶ θαϊ. ΜΘ ηΚοηβ. 1029 ---44 Δ ΠΔ Ια θ08 

(1029 --- 82. 1038 --- 836. 1037 -- 40, 1041 -- 44 Δ] ΘΓ δΔηΓ|0 15 ἀπο 115 

ΠΟΙ ΠΟΥ ΟΓ ΠῚ), 1048----6 2 Δη01}}}5 (1045 -- 48, 1049 ---ὅ8, 1084 ---δ7, 

1058 --- 62. ΔἰἰοΥπαη 5 ἀποὶθὰ5 ΠΟΘΙ ΟΠΟΓΙΟΥΠ.), 1068.584.. 1066, 

106834.. 1011 Ῥαπαϊαϊ, 1065. 1067. 1070. 1072 8Δη01}1846 ἰγὶ θυϊί 

Τοαί. 1092. περιναιέται 6]. Ηοπι. 1]. 24, 488 γε] περὲ ναιέται 

Ἐ ΕΠ]15. 1042. οἰχτιζόμενον ΤΌΟΚΘΓ. 1045. [πῃ 50} 0] ἴὸ 

ὑμεναέου Ῥαρδρθουρία. 1046. εἶτα: γὰρ Ζ8Κ88. 1048. ἔρο- 

γοις περισέμνοις ΤΌΟΚΘΓ. 10625ᾳ. μοῖρ᾽ Ἡφροδέτας φεδυρὰ 
γ6] φυϑερὰ ΞοΠο!αδίδπι ἰορσίββθ μυΐαὶ Ραᾷ]θυ. 1068. φεδυρᾷ 
τριβῇ Τύοκου. 1064. στυφελώδεις δ᾽ ἐπιπνοίας Τυοϊκογ. δ᾽ 
ἔτ᾽ ἀνέας ΖακαβΒ. 106454ᾳ. φυγάδες δ᾽ ἐξ ἐπιπνοίας .. προφοβοῦνται 

ΑὉ ΒΌΡΡΙΠΟΕΞ. 940 

ΕΥροτϊοκ5. 1054---10172 ΠΟΙ ΟΒΟΤΙΪΒ (1058, 1068, 100, 1067, 1008, 

1071, 1072) {δυϊΣ ΤΌΟΚΘΓ. 1060. μετ᾽ ἂν ἄλλων ΥΥΕ]Ϊ. 

1060 5αᾳ. μέγα λῴων .. προτερᾶν πέλοι (ν»αυδηασδπὶ οὐ μάλα πολ- 

λῶν... πρ τέρα πέλοι ρΡοϑ5154) ΤΌΟΘΚΘΓ. 1009. ἀπαλέξει ὙΥ ΕἸ]. 

1070. μέτριον γοῦν Τοάί. 107854ᾳ. ἀποστέγοι μοι ΤΌΟΚΘΓ. 

1077. κατάστασιν ΤΌΟΘΚΟΓ. 107754ᾳ. χαταχτέσας εὐμενεῖ βέᾳ 

ϑεγών 5οΥγἹθοηάππι υἱά θίαγ. 1078. πρευμενεῖ ῬΑΙΘΥ. 1082. 

δέκα δέχαν Τοαί. 
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Δ 

ΑΠΘΑΜΕΜΟΝΕ,Μ. 

Ῥ. 139 δε ΤΟοπίησίοη (1848). ϑοραγαίίπι οἀϊάογαηΐ ἴαθα- 

Ιαπὶ αν 5. Μαιροϊουϊ (1884), ΤΙθοάοτι5 Ηθγβθ (16 ΟΓθβίϊθ 

ἀθ5 Αδβοιν]β 1884), [ἃ ὙΥΠαπιον Ζ- Μ ]] πον (1885), Α 81᾽8ρ- 

10 Κ (1887), ΝΘ οΚΙοίη (Δ βοῦν 108 Ογθβίϊθ 1888), ΥΘΥΥΔ}} (1889). 

9, ἔτειον Ματροϊϊουϊῃ. φρουρᾶς μαχρὸν δὴ μῆκος ϑοινογαί. 

δ ροβί γ. 6 οοἸ]οοαῖ ἨΟ ΒΔ}. θ. σημάντορας τοὺς ἐμπρέποντας 

ΘΟ ΜΘ ΥαΙ. 7. ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολάς τε τῶνδ᾽, ὁρῶ Νοντηδῃ, 

ἀστέρες ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολαῖς τε τῶν ΜΑΥΘΟΙΙΟΌΙΙ. ἀντέλλωσέ 

τ᾿ αὖ Τιαΐοπίὶ, (ἀντολάς τ᾽ ἔγνων Ζ885). 754. ἀϑρῶ, ᾿πόταν 

φϑίνωσιν, ἀντολὰς μένων. χαὶ γὰρ κτξ. ΗθΥ569. 10. ὧδε γὰρ 

κυρεῖ ΜαΥΙρο]οα.}.. 1054. ὧδ᾽ ἑκὰς κέαρ γυναικὸς ἀνδρόβουλον 

ἐλπέδων κρατεῖ Ἠθγ56. 11. Ιῃ 5680110 γενναῖον ἢ . . βουλευό- 

μενον Ῥαραφοογρῖα, γενναῖον καὶ. . βουλευομένης Ζ8Κ88. 12. 

ἐχ τῶν δὲ... ἔνδροσόν τ᾽ ἐγὼ Ηδγ56. ἡ τήνδε Κοοκ, εὕδων δὲ 

ὙΥΠΔΠΊΟΥΖ. 195344ᾳ. ταύτην δὲ .. ἔχων . . ἐπισκοπου μένην, 

ἤμην᾽ φόβος .. παρεστάτει ΝοΝΤΉΔΗ. 14. ἐμῇ φόβος γὰρ Μαν- 

σο!ουΐι. ἔτλην: φόβος γὰρ Ηργδθ, μύω" φόβος γὰρ 888. ἀντί. 

πνους Ηδτ ΓΘ ἰηγυθηϊί. 16. βεβαίῳ Μαγρο] Ιου ἢ. 271. 

τάχος δέμας ΗθΥβθ6. 82. πεσόντ᾽ ιὐνήσομαι ΜᾶμγΥ, πεσόντα φή- 

σομαι Ηδγβ6. [πη 56 }011ο ἀχροάσομαι 2888. 99. [ἢ 50Π0110 

δαϊοὶϊ »ϑορῃ. ἔν. 809 Νι«Ἁ ῬδρδβθΟΥΡΊα. 84. ἐν γείλει γέρα 

Ζ8Κ88. 86. χλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ ε]. ΟἸοπι. ΑἸΘΧ. βίγοπι. Υ̓͂ 

Ρ. 661 (Α6580}. ἔτ. 816) ΝΟΥ. 41. (δικάσοντες μέγ᾽ ἀάσαντι 

δέκας ἨΘΥ56). 44. ἐχυρόν ὈϊΠαοΥΐ. 49. ἐχπατέων Ὗ ιἰδῖηο- 

ΝΖ. 50. παίδων ζχρύφ᾽ ἀναρπαστῶν» Νονδῃ. παέδων ἀπάτῃ 

λεχαίων ἨοιυβπΊδΗ. 55. ὑπάτων ἀΐων δέ τις ἢ ̓ πολλων ἮθΥΒΘ. 

δδ5αᾳ. ἤ τις ἀπηνῶν ἢ πανακὴς Ζεὺς ΝονΠΙΔΗ. 5754. ὀξυβοᾶν 

ΑὮ ΑΟΑΜΒΕΜΝΟΝΕΜ. 941 

τῶν δειλοτόχκον ΜᾶμΪγ. ὅ8. τῶν δεμεκοίτων Ἦργϑβο, τῶνδε με- 

γοίτων Νοντηδη, τῶν αἰνοτόχων ἨοιυβΙδΔη. θὅ54ᾳ. διαχναιομέ- 

νοις τῶν προτελείων χαμάτῳ, γοΥϑὰ 64 ἀδ]οῖο, ΗθΥ868. θθ5ᾳ. 

ϑήσων | Δαναοῖσέ τε Τρωσί ϑ᾽ ὁμοίως ΜΥΙΔΙΙΟΝ 2. 6954. οὔϑ᾽ 

ὑποχαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων ἀπύροις ἱεροῖς οὔτις Κηρῶν ἨΒΥΒ6. 

70. οὔτις δακρύων Νονπιδῃ, οὔτ᾽ ἀποϑύων ϑοιμμοτάί. (δαχρύων 

ἀπύρων ϑ8ϑ᾽ ἱερῶν 128].85). 72. Βοτί. ἀτέτῃ. 1ῃ βοβο]ο ἔχοντες 

(ἀπὸ τῆς παλαιᾶς σαρκὸς ἀντὶ τοῦ γήρως ῬΑΡΔρΘΟΙΡΙα. 72. 

ἀγωγὴς ΜατροΟΙ ΟυΠ]Ι. 7θ54ᾳ. ὅ τε γὰρ νεαροῦ μυελὸς πτερνῶν 

ἨδθΥ56. 78. Ἄρης δ᾽ οὔτ᾽ ἔνε ῥώμα ΜΆ. 7854ᾳ. Ἄρης 

οὐκ ἔνι δ᾽. ὥρᾳ τόδ᾽ ὑπέργηρων 1,6 ατγδῃηά. 7954ᾳ. τόϑι περ 

γῆρας δ᾽ ὀκλαδὸν ἤδη κατέκαμφ᾽ ἀμενῆ, τρίποδας κτέ. ἨδΥ56. 

883 544. σὺ δέ, Τυνδάρεω ϑύγατερ, τέ νέον; τί χρέος, βασίλεια Κἤλυ- 

ταιμνήστρα; τέ δ᾽ χκτξ. ἨβθΥΞ6. 87. περὶ σεπτὰ ϑυοσχινεῖς 

Μᾶμγ. πυρὶ πεπτὰ ϑυοσκεῖς ΖᾳΚ58. ϑύος καινοῖς ΜδΙρο]ϊοῦίῃ. 

90. τῶν τ᾽ ἀχραίων, τῶν τ᾽ ἀγοραίων Ἠθγ86, τῶν ϑυραωρῶν τῶν 

τ᾿ ἀγοραίων ϑοινοτάϊ. τῶν τ᾽ οὐρείων 2ακα58. τῶν ϑ᾽ ὑπογαίων 

ἴδᾶὴ ῬδῸΝ ΟΟΠΪΘΟΙί. 992. Εοτί. ἄλλοϑεν ἄλλῃ δ᾽ οὐρανομήκης. 

96. Ὑ Γβαπι ροβὶ 98 γα ηβροη  Ηθν56. μάλϑασσ᾽ ἀδόλοισι παρηγορίαις, 

γοῦϑα ροβί 98 ροβίίο, Μᾶ}γ. 90. ϑαλάμων μυχόϑεν βασιλεέων 

ΒΟΒ ΘΓ. 97. λέξαι σ᾽ Μαγρο]ουίΠι. 975ᾳ. τῶν δ᾽ ἀπο- 

λήξασ᾽ . . αἴνει ΘΟ ΘΓαί. λέξαι ϑ' .. αἴνει ΖαἸκ88. 98. αἰνῶ 

Μγρο! οι, εἰπεῖν ΕἾΝ ΒοΒ πα Ι. 

10054ᾳᾳ. ὁτὲ μὲν... ποτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀπομειλίσσουσ᾽. 

ἄπληστον καταϑυμοβόρου (γεὶ δαρδαπτούσης) φρένα λύπης οι ΘΓαί. 

101. ἀγάν᾽ εὐφραίνουσ᾽ Ζ2ιΚα5. φέγγουσ᾽ ΝΥ ἸἸΔπ ΟΥ̓ (2. 109. 

τὴν ϑυμοβόρον φρενολυμῇ (γ6] φρενολύμην) Νονηδη, ϑυμοῦ, λυπησέ- 

φρον᾽ ἄτην Ἠουβίηδῃ. φϑορόϑυμον νοὶ φϑισίϑυμον Ἠφι546. Ροβί 

ἤσπο Υ. ἰδουπαπι βἰδίαϊ: ΑΝ ΠἸδπηον 2. 104. ὅσιον χράτος 

ΟΜ Γαΐ, 10454. ὕδιον κύρος αἴσιον, ἀνδρῶν εἷς τελέων Ἠουδβ- 

ΠΊΔΏ. 107. Διόϑεν ϑομνοτγαί. 107544ᾳ. καταπνεῦσαι πεέϑει 

μολπὰν ἀντ᾽ ἀλκᾶς σύμφυτος αἰών Ἠθγξ6. 109. κἀλκὰν ΕῪδο- 

οἅΓΟΙ].. αἴσᾳ σύμφυτος Ὗ Ε}]. [π΄ 50}0110 διὰ τὴν ἐχ ϑεοῦ (ϑεῶν 

Ηρδάϊαμι) πειϑώ Ἠουβπδῃ. 11154. ἡβᾶν ξύμφρονε τάγα Υοτ- 

γ8}}. 118. ξὺν δορὶ πράκτορι νέκας ΜαΑγρο]ίουμ, σὺν δορὲ κη- 

ρεσιπράκτορι ἨΘΥ86. 19054ᾳ. παμπρέπτοισιν ἐν ἕδραις, φερβό- 

μενοι ϑομνθγαί, 1921. λαγίνας ἐρικύμον: φέρματι γέννας Ματ- 

ροϊου !. [ἢ 501Π0110 λαγωὸν {λέγε Ῥαραρθογρῖα. 121 54. 
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βοσκόμενο:ι ταχέναν ἐριχύμονα φέρματι, γέννας βλαβέντα λοι- 

σϑίῳ δρόμῳ ἨΘΥ586. 1923. βλαβέντε Μαγρο]ου ἢ. 

Ιη βοιοῖο ἐν τάξεε ἐφυμνώυ ὈῚΡΡΘ. 196. κεδνὸς ἐπεὶ 

τόμαντις ΦΟΗν οΡαΐ. 1255. ἐδὼν διοσήματι πιστούς ἮθΥ56, 

ἠδὼν οὐ λήμασι δισσούς, οχ σ]οβδθοιηδῖθ δύο οτἴαπι 6858 Γϑίαβ, ἘΪ5- 

ὈΘΥσ. 196. λῴμασι δισσούς ϑοιινοταῖ. 199 54ᾳ. πομπᾶς τ᾽ 

ἀρχοῖς οὕτως εἰπε Ματρο οι. 130. δ᾽ ζοῦν) ΗΘΥ56. 199 54. 

πύργῳ πρόσϑετα δημιοπληϑέϊ ΜΝ ΕἸΔΙΠΟΥ ΕΖ. Φρυγῶν κτήνη πρόσϑετα 

Ηου5Π18}. 134. σκήνη ᾿ντοσϑε τὰ Πογ56. πρός τε τὰ ϑομνογαί. 

136544ᾳ. οἴω δ᾽, ἣν .. κνεφάσῃ, προτυπεῖν ες στραγευϑέν ΗθΘΥ5θ6. 

187. χνεφάσῃ τόδ᾽ ἐπιστόμιον ΘΟ ΝΡ. 13754ᾳ. χνεφάσῃ ποτ᾽ 

ἐπὶ... στρατευϑέν" εἰκοῖ γὰρ Μδυρο!]οῦί. 139. χαὶ γὰρ δϑίδη- 

Ἰεγ, οὕτω γὰρ ΑΝ απο Υ]Ζ. 146. ὅσονπερ εὔφρων ἁπαλὰ Ματ- 

σΟ ]ΟΌ 1}. (εὔφρων δὲ καλεῖαι ΦΟΗνοτα). ἁ χαλὰ Ραυν. 140 5η. 

᾿" 
᾽ 

“ ν ΄ ᾽ “λ ΑἹ , " τ; -- , 

τόσσον περ εὔφρων Ἰοτεμές ἐστὼ καλὰ δρόσοισε λεπτοίσιν μαλα- 
! ͵ 

ἐ 

χῶν τε λαγῶν ΝΘΟΙΝ ΔΗ. εὔφρων οὖσα, “ατῴα κόρα, δρόσοις ἀελ. 

πτως μάλ᾽ ἑλώρων ὄντων ἘΟΥΒ6. 147. δρυόσοις ἀπρέπτοις 

Ηδυξάο. μαλερῶν ἐόντων Υ οΥΓΆ]!. 148 544. φιλομάστοισιν ϑη- 

ρῶν ὀβοικάλοις, ἰή, ἰὴ ἀυὐτῶ, μή τινας ΘΟ νοράς. ἀγρονόμων ϑη- 

ρῶν φιλομάστοις ὑβρικάλοισε τούτων τερπνὰ ξύμβολα ἨδπιοΙΌΘΟΚ. 

149. ὀβοιχάλοισιν ἕρπε: Ματιροϊοιτ!. τερπνὰ {δὲ δαίμονα ϑέσπιν 

ὁ μάντις) ΝονπΊδΗῃ. 14954ᾳ. εγῦα τερπνὰ -- ξύμβολα οἸἱπι 

οἰοίοθαῦ Μϑομιαί. 149 54ᾳ. {τὰν τερπνά (σεν τούτων αἰτῶ... 

φάσματ᾽ ἐσαϑρῶν ΝΜ ΕἸ]. 150. αἴϑε ξύμβολα κρᾶνα:ι ΜΆΒΙΥ, 

οτί. ταῦτα ξύμβολα χρᾶναι. 160544ᾳ. 42 αὐτὴ δ᾽ αἴτει ξύμ- 

βολα χρᾶνα:,. . φάσματα ϑέντα. ἰήϊον δὲ δὴ καλῶ Π|αιᾶν᾽ ἅμα, μή 

τινας ἀντιπνοὰς Δαναοῖς ἐχενηΐδας ὄρσης. σπευδομένα ϑυσέαν ἕτέ- 

ραν ἄνομόν ϑ᾽, 

οὔδει. ὠλισϑηκότα γὰρ μώμνει φοβερὰ παλίνορτον χτέ. Ηβδγυϑβθ. 

162. δὲ στρουϑῶν Ματρο]ϊουί!. φάσματα ϑούρων οἰϊπη Μ ΒΟΒπιαΐ, 

δὲ φάσματα φηνῶν νοὶ δὲ βρώματι νεοσσῶν ΜΆ. ἴον. φάσ- 

ματ᾽ ἀνορϑοῦν. φάσματα φάνας ϑοινογαΐ, φάσματα κρίνων Νονυ- 

ΠηΔΏ. 168. ἐῆον Ματγρο]ϊουῖῃ. ἠήξον αὖ καλέω (γεὶ] ἀγκαλέωῚ 

Παιᾶν᾽ (Ἀπόλλω) Νεονπιδῃ. 106. Ἤγρεια τεύξη ΝΟΝΠΊΔΗ. 

157. Εοτί. μαιομένα ϑυσίαν. 158. ἑτέραν ἀϑέμιστον ἄδαιτον 

Θοηνοτάϊ. ἄνομον ἀοϊοῖ ΑΝ ΠΙΔΠΙΟΥ ΙΖ. 161. Εοτί. δνοφερὰ- -- 

παλινόρσους ΜΑτρΟΙ Οὐ. 172. (ταῦτά νυν πρόσημ᾽ ἕποι ἨΘΥΒ6). 

178. προεικάσαι ἨΘΥ56. 115. πλήν, Διὸς δεῖμα, ματᾶν 

νἱμ ιν ο“ {ων -“-ς “».} -ν ἣ ἔμ, , - Ὕ 

ΑΡ ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝΈΕΜ. 349 . 

Ηδν86. 1754. πλὴν Διός, ᾧ τόδ᾽ ἐμᾶς ἀπὸ φροντίδος ἄχϑος χρὴ 

᾿μβαλεῖν ἐτητύμως ΜᾶδΙγ. 178. οὐδ᾽ ὧς τις ϑίδμϊογΥ. 180. οὐδὲν 

, γρ] οὐδ᾽ ἂν λέξαι Βεοἰϊοτ. οὐδὲν εὔξεται πρὶν ὥν Νονπδη, οὐδ᾽ 

πρὶν ὧν Βογρῖκ, οὐδ᾽ ἂν ἀρχέσαι χρινῶν ΗΘΥΒΘ, οὐδὲν 

ἔσσεται πρὶν ὧν νοὶ οὐκ ἀνέσχετο πρὶν ὧν γΕ] οὐδὲν ἕξεται πρὶν 

ὧν γ6] οὐκ ἄλυξε τὸ πρὶν ὧν ΕὙΔΟΟΔΙΟΙΪὶ, αὖτ᾽ ἀέξεται πεσών Τοάϊ. 

181. ὡς δ᾽ δίδηϊον. 189. Ζῆνα δέ τις διαϑεὶς προφρόνως ἨθδΥ56. 

184. χλάξζων Δ εΥΓΔΙ!. 189. βάζει Ζ2εκα5. στάξει δ᾽ ἔνϑ᾽ (ὰΐξ 

ο44 Υἱοῖ. οἱ Οδηΐ. οχμίθθηῦ) ὑπνῷ (ΞξΞ ὑπνόῃ) Υ6Υ}8}}, ἀνϑυμνεῖ 

σταϑεὶς Μοίχρογ. σφύζει δ᾽ ἀντίπνους πρὸς χαρδίαν ΜΆΪΗΥ. 

1895. σγάζει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ καρδία .. πόνον ἮθΥ86. 191. 

ἦλϑε σωφρόνα ΠοιυβπΊΔη. 19154ᾳ. σωφρονεῖν δαιμόνων γε Νον- 

Ἰη8}. 192. δαιμόνων δ᾽ ἔτ᾽ οὐ βάρος Ήεογϑβο, δαιμόνων δ᾽ ἔφυ 

γὰρ ἴς Μᾶμγ. βιαία Τοαί, διε αἰῶς Μαοηῃδρβίθῃ. 19454ᾳ. χτάς 
,’ 
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ποϑ’ ἡγεμὼν δ᾽ ὃ πρέσβυς νέαν ἀχαεῖναν, μάντιν οὔτι βᾶ φέγων, 

»] 

ἐμπαίοις τύχαις χτέξ. Ηδργβθδ. 1960. οὔτε τλᾷ ΜΆμ]γ. [πη 56 }07}10 

περισσεύει τὸ τινα Καθοᾷκ. 197. ὀμφαίοις ΝονΠδηῃ. 

900 54ᾳ. παλιρροϑέοις ΜδΥροΟΙΙΟαΙΝ. 9201. Αὐλίδος σταὃ- 

μοῖς ϑονοτγαί, 904. χρότῳ σάλου Ἦθγ86. 200. πόνον 

τιϑεῖσαι Τοάϊ, χρόνον τ᾿ ἀεῖσαι ΜΆΒΙΥ. 9208. Ἄργων ϑίδῃϊθυ, 

ἀγγέων Ματροϊίου!!. ἐπεί τε ΕὙΔΟΟΔΡΟΪΙ. 218. τέχνον πράξω 

(οἱ 206 νεῶν χαὶ) ΗΒΘΥ568. 220. λύϑροις Ἦδφν56. 229. 

Εοτί. λιπόναυς πέλωμαε; 993. ξυμμαχίας ἐμαυτοῦ Μαγρο]ϊου. 

995. ὀργὰν Ῥαυν, ἀρχοὺς Τοάϊ. [Ιῃ ΞΟΠ]. τινὲς αὐδᾷ ῬαΡΑΒΘΟΥ- 

σία. 996. περιόργως" ἀπιδεῖν οὖν ἨδΥ56. 228. ἔπειτ᾽ 

Θίδηϊου. [Ι͂ἢ 800] 10 ἠναγχάσϑη τοῦτο ποιεῖν Κυθροκ. 296. ἀγω- 

γάν ΜατροΙ] Ιου. 236 54. γυναιχοποίνῳ πολέμῳ τ᾽ ἀρωγὰν καὶ 

προπορεῖα ναῶν ἮθΘΥΒ6. 938. κληδόνας βιαέων γε] βιαίας, 5οδο- 

Ἰϊαπι τοροίθηῃβ ὁχ ἀποθιβ 501101118 δι᾿ ὧν προσεποιεῖτο τὸν πατέρα 

οἱ ἃς ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πατέρα οοηδβαγοἰηδ18 ΒΟμ ΝΜ οΓαΐ. 299. 

Ἐοτί. ὥραν τε παρϑενείαν. 945 54. στόματός τε καλλιπνοῦ πρὸς 

φυλακὰν Ἦθργϑβθ6. 940. φύλαχας ΜϑΗΪΥ. 9485. ἀναιδεῖ 

μένει κρόχου βαφὰς ἐς πέδον ΥΠδπιον 2. 2949. πρόχου δ᾽ 

ἄφυσμ᾽ ἐς πέδον γχεόντων ἔβαλλ᾽ ἑκὰς στόλον ϑυτήρων ἨΘΥΒ6. 

βαφὰς ἐς .. χέουσα δ᾽ ϑομνογαί. φδ8. πρέπουσ᾽ ὅπως ΜΪΙΑ- 

πον. γραφαῖς {ποικέλαις) Νονπηδῃ. 984. ϑέλουσά ϑ᾽ ὡς 

πολλάχις Μείζθογ. 2560. ἔμιχϑεν. ἁγνᾷ δ᾽ ἄϑικτος αὐδᾷ 

Θομπογάι. ἁγνᾷ ϑ᾽ ἅτ᾽ αὐλωδὸς αὐδᾷ Ἠθγβ6. 261. τοῖσι 
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Ηδγβθ. ποϑοῦσιν ϑίδηϊοΥ. 9268.54. τὸ μέλλον δὲ προκλύειν, π 

γένοιτ᾽ ἂν λύσις ΝονΠΔη. 9268 54ᾳ4ᾳ. ἐπιρρέπει" χλύοις ἄν. ἐπεὶ 

πέλοι. χαιρέτω δὲ προκλύειν Θοῆποτάι. 264. πρόχαφε τῷ ἨθΘΥ86. 

σύνορτον ἄνταις ἮθΥ5Θ6. σύναιϑρον ϑοιινθΓαί. 267 56. 

γένοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τοῖσιν εὐπραξίᾳ σϑένειν τόδ᾽ ϑοιυνοτγαί. εὔ- 

πρακτ᾽ ἴσῳ σϑένει τ᾿ ἐπάρχοι τόδ᾽ ᾿ἡπίας ἨθΥ56. 283. εὖ γὰρ 

φρονοῦντά σ᾽ Καὶ Κοπίο5, ἐν γὰρ δαχρῦον ΖεΚδ5. 987. σέβοιμι 

Μδτρο]]οῦί. 288. ἄκριτος γτὸ ἄπτερος Ἡ ΚΟΡετί. ΔΑπΐθ 288 

ἄπος γϑυβαβ ἰμἰογοϊ 856 ραϊαὶ Ὁ ΜΆ]οΥ (ΚΙ. δοῖγ. ΓΡ. 279). 292. 

τάχε: ΖϑΚδ5. 294. ἀγγάρου πρόσω ΜΑγτρΟΙΙΟΌ ΙΝ. 298. Ἕλλης 

ὑπέρ τε πόντον γοὶ “Ἕλλης ἥπερϑε πόντον ϑίδη!εγ. ὑπερτελεῖ ΥΟΙ76Γ. 

999. ὄσχας πορευτοῦ .. προσήϑρισεν Νονηδηῃ. πυρὸς ἡδονὴ 2885. 

400. χεύϑε: τὸ Ματροϊ!ουΐ, προύβη, τὸ Ηδγ80, πέφυκε ΕΪ15- 

ὈοΓα. 3801. παραντεέλασα 2888. 805. [Ιῃ 50 οὶ] ο ἤεσσά- 

πον ῬΑΡΔΘΘΟΥΡΙα. 812. τηλέφαντον ϑιδαϊςπ 16 Γ. 910. 

ὥτρυν᾽ (ἐφεξῆς τοὺς ἐκχεῖϑεν, οἵπερ οὐκ ἐῶσι ϑεσμὸν Ἠθγβ6. 

ϑεσμὸν εὖ Τοαϊ. 319. χάτοπτρον πρῶχ᾽ οἰϊπι Υ. 919 56. 

ἡπερβάλλειν δρόμῳ χρεών, προσαιϑρέζουσα πόμπιμον φλόγα φλέου- 

σαν, ἧτ᾽ ἔσκηφεν, ἔστ ἀφέκετο ἮδΥΒ68. Ροβὶ 8319 ϑυρρίοί αὐὖ- 

γὴν χελεύουσ᾽, ἀστραπαῖς εὐαγγέλοις οἴ ἴῃ ΡῬΓΟΧΙΠΙΟ Υ. φλέουσαν 

βου Νον δῆ. 8920. φλέγουσ᾽ ἀνεῖτο λαμπάς" εἶτ᾽ ἀφέκετο 

ΘΟΠΉΥ. 494. τοιοίδε γ᾽, οἶμαι, . . νομοέ ΜαΥνροΟΙ οὐ Δἢ. 9926. 

πυρούμενοι 2888. 3834-η. τ᾽ εἰ ᾿γχέαις.. ἂν οὐ φίλως πρὸς 

ὃν ῥέποι (ῥέοι ΜΑΣ) Ηρογβ6. 335. οὐ φιλοῦντε προσβλέποις 

Μαγροϊϊοῦίῃ. 339:η. τάλανες χασιγνήτων τὲ καὶ φυταλμέων 

ἀνδρῶν τεκόντων τ᾽ ΕΝ Βομπηαί. 840. πατέρων γερόντων 

Ζ8Κα85. 343. πρὸς ἁρπαγμοῖσιν ῬΔΆΥΝ. ὧν εἶλον πόλιν 7 8.Κ88. 

444. τάσσειν ϑία,]ΕΥ. πρὸς οὐδὲν δ᾽ Ζ8ΚΔ88. πρόσω τῶν ἐν μέ- 

ρει τεχμηρέων ΜΆΒΙΥ. 8448. ὡς συναίμονες δ᾽ οἰΐπι, Ροβίθᾶ ἐχ 

δυσχοιτίας δ᾽ ϑοιποτάί, ὡς δὴ εὐδαίμονες Ζ28Κ88. 959. μὴ πο- 

νηρὸς ΜΆΒΙΥ οἱ Ηογνογάθη. τίς πόριμος ἤογ56. 9588. δεῖ γὰρ πρὸς 

οἶμον ΜΆ. 85554. νοστέμῳ σωτηρίᾳ κάμψαι ἨΕΥ56. 957. εἰ 

πέλοι στρατός 2885. 3957 544. ϑεοῖς δ᾽ ἀναμπλάκητος εὔβολος 

» 

Ὗ » 
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στρατὸς γένοιτ᾽ ἄν κτὲ. (859. 358) ϑδίιδαϊπι}]6Υ. 958. ἐγρήγο- 

ρεν ὝοΥΓΆ}}. Υογβαπὶ ἀο]οί ΥΥ ἸδπΟΥ 2. 359. γένοιτ᾽ ἂν εἰς 

πρόσπαια μήτιχον καχά Πθγ86, γένοιτ᾽ ἂν εὖ" πρόσπαια μὴ τύχοι 

κακά ὙΜΊΑΙΙον 2, τένοιτ᾽ ἄν, ἢ πρόσπαιά πῃ τύχοι χαχά ΘΟΠΏΥ. 

362. πάντων γὰρ Ζακαβ. σὴν ὄνησιν Μδγρο!ου ἢ. 308. χτεά- 

ΑΒ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 901 

τειρ᾿, ξἱρᾶς ΦΒΒιυνΥ. 370. ὡς μὴ τέλεον ϑοινογάί. 970 56. 

μήτ᾽ ἐναγῇ μήτ᾽ αὖ καϑαρῶν τιν᾽’ Ηβργβθ, μήτε νέον μήτ᾽ οὖν γε- 

ραῶν τιν᾽ ΜΆΙΙν. 8972. τάχα δειλαίας Ἐ' ΝΥ ϑομηιϊαί. 372. 

Εἴγηι. Μ. ΕἸογ. δὰ. ΜΊΠΟΥ Μόϊ]. ἀθ 1. βν. Ρ. 78 γαγγαμών: σημαΐ- 

νει τὸ δίκτυον" Αἰσχύλος ν»γαγγαμόνα τῆς παναλώτουκ. 97654. 

πάλαι {τε τὸν τόξον ὕπως μήτε... μήϑ᾽ ὕστερον αὖ Ἠογμογάθη. 

377. ὑπέρακμον γοὶ] ὑπέρωρον ΝὟ εἰ]. 879. ἔχουσ᾽ ἀνειπεῖν Ὑοτ- 

τΆ}}. 397954. εἰπεῖν πάρεστιν »τόξον ἐξικνεῖταια ΗργΥβθ. 980. 

τοῦτ᾽ ἐχνεῦσαι Μδηρο]ουΐ. 381. ἔχρανεν ὡς ἔπραξεν ϑοῃηγ. 

8382. βροτῶν μὲν ϑοινογαί. 388. ὅσων ἄϑικτ᾽ ἂν ϑράσει ΗθΥ586. 

886. ἔχγονοι ϑίδῃϊου, ἐν γόοις ΖδΚα5, ἐχγόνοις Τοαΐ. πέφανται 

(οδϑϑὶ βυπὶ) δ᾽ ἔχγονοε 8  ΔΥΤΘΗ. 38ὅ54ᾳ. πέφανται δ᾽ ἐχ 

τέλους ἀνόλβου τῶν Ἄρη Ηδγβ8, πέφανται δ᾽ ἐγγενὴς ἀταρτηρῶν 

Νονπδη, πέφανται δ᾽ ἐκ πόνων ἀτλήτων τῶν "ἄρῃ, φῬοβίθἃ πέφαν- 

ται δ᾽ ἐχπνέουσα τόλμη τῶν Ἄρη ΜΆμΙγ, πέφανται δ᾽ ἐγχονοῦσ᾽ ἅ 

(γ6ὶ ἐγκονοῦσα) τολμητῶν ἀρά ὌϊΡρε, πέφανται δ᾽ ἐγκονοῦσ᾽ ἀτολ- 

μήτων ρά ϑοπηγ. Υγογθὰ »ἐγγόνοις ἀτόλμητον ϑίδῃϊογε ἀθ]Θηἀδ. 

ἐγγονοῦσα τόλμη τῶν “ἄρῃ ὙοΥΤΔΑΙ. 386. ἀτολμήτων ἔρον ΥΪᾶ- 

ΤΟΥ 2. 388 54ᾳ. φλεόντων δωμάτων ϑ’ ὑπέρφευ., πέρας τὸ 

βέλτιστον ἔσϑλων ἀπήμαντον ὄντ᾽ ἀπαρχεῖν ΗΘΥ56. 989. τόδ᾽ 

οὔτε βέλτιστόν ἐστ᾽ οὔτ᾽ ἀπήμαντον ΝΟΥΤΙΊΔΗ. ἐστοῦς ἀπήμαντον 

Μᾶμν. 390. ὥστ᾽ ἀπαρχέσαι Μ ΠἸΔΙΙΟΥΠΙΖ. 994. λακτίσαι μεγά- 

λας Μοίζρογ. 997. πρόπολος ἄφερτος Μαγροϊίουῖ. πρόβουλος 

παῖδ᾽ ἐφ᾽ ἕρκος ἄτας Ἠεγ8586. 399. πρέπει δ᾽ αἰνολαμπὲς σίνος ἮΘΥΒ6, 

σέλας πρέπει γὰρ αἰνολαμπὲς (γ6] δὲ νυχκτιλαμπὲς) σένος ϑομνογαί, 

400. γρυσοῦ ῬΑΙΘΥ. 408 54. ἔπει »διώκεε. . ὄρνινε Ἠθρ᾽- 

ΜΘΓάθη. 406. ἄφερτον ἀνϑεῖν ΜΑγρο] Ιου ἢ. 407. τῶν δ᾽ 

ἐπιστρεφόντων Μαγρο]ουΐι, τὸν δὲ τῶνδ᾽ ἐπίστροφον ἋΝ ἸἸδΙΠΟΥΪύΖ. 

ἐπίστροφα Ὗ 611. ϑογ!θοπάυπι τοῦδ᾽ ἐπέστροφον δὲ. 407 56. 

τῶν δ᾽ ἐπιστραφέντων φῶρα δίκα καϑαιρεῖ Ηθγ580. 414. χλό- 

νου λογχισμούς Ηθγ86.. κλόνους λοχισμούς ΜΆ. 417. πουλὺ 

δ᾽ ἄνστενον Ἠομυβπ!δῃ. 418. τρυφηταί ἨθΘΥ86. 419. ἰὼ 

ἰὼ δῶμα καὶ προνώπια ἮβΘΥΒθ6. 490. λιπάνορες ΜΆᾶΙν. 

421. ἀμώμως ἀλοιδόρως Ἠθαβάθ. 4214. πάρεστι Σιγὰ κατ᾽ 

οἴμους .. αἴστους ἐφιεμένων ἰδεῖν ΝοΥΠΊΔη, πάρεστι σῖγ᾽ ἀσατὸν 

ὡς, ἀλοιδόρως ἀλγοῦντ᾽ ἀφήμενόν τ᾽ ἰδεῖν Ηδγβθ, πάρεστιν φυγὰς 

ἀτέμους ἀλοιδόρους ἀπίστους ἀφειμένας ἰδεῖν Ὑ ΠΔΙΙΟΥ 2, πάρεστι 

σῖγ᾽ ἀτίμως ἄνευ δορὸς τὰ λῷστ᾽ ἀφειμέν᾽ εἰσιδεῖν ΜοίΖζρο;, πά- 
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ρεστι σιγᾶς ἄτιμός τ᾽ ἀλοιδόρως ἄλγιστος ἐραμένων ἰδεῖν γ6] πά- 

- . , " Ὁἤ; σα »] ’ 9... Ὁ ,᾿ ᾿Ξ , 

ρεστι σιγαῖς ἀχοίτης ἀλοιδόροις ἅἄδιστος ἐραμένων ἰθξειν Μᾶηϊγ, πά- 

᾽ " ᾽, . ; ν , - “ - 

ρεστι κοίτας ἀτίμας ἀλοίδορος, ἄπιστος ἐμφανὼν ἐδεῖν ἨοιϑΒΙΊΔΗ, 

; “-ἢ Ἕν Ἃ Ἢ Ὁ ᾿ἣ ΤΝ »; , ΝΘ νυ . 

πάρεστι σιγαῖς ἄτιμος ἀλοιδόροις ἅδιστος ἐμμένων θεῖν ΒΙΒΌοτσ. 

4992. ἀδίστων ἀφειμένων ϑοιινογαί. 494. φάσμα δοχεὶ δωμά- 

των ϑομν γαῖ. 425. εὐμόλπων δὲ χελώρων Ἦθγ86, εὐμόρφων 

δ᾽ ἀχολούϑων ΜΆ. 497. δωμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις ΜΆΒΙΥ, 

δωμάτων ἐν ἐρημίαις ΕὟ Βομπαί. 4929. ὀνειρόφοιτοι δὲ πει- 

ϑήμονες Ἠουβπιδῃ. πένϑει μόνου ἨβΥΒ6. 431. μάτην γὰρ 

εἶδεν Μᾶ]γ. εὖτ᾽ ἂν ἐς ϑιγὰς δοκᾶν ὁρᾷ Ἠουβηηδηῃ. 438. ὄφις 

ᾧ Ηργβθ. ἁ μεϑύστερον ΘΙΔΗΪΘΥ. 434. πτανοῖς ὑπαδοῦσ᾽ Νον- 

8}. 4835. ἐφέστι᾽ ἦν ὙΥ ἸΑπΙΟΝ ΙΖ. 43δ 544. τὰ μὲν χατ᾽ 

οἶχον σαφηνίσας ἄχη, τὰ δ᾽ ἐς τὸ χοινὸν παρεκβάτως ἐρῶ. τὸ 
ΙΓ 

πᾶν ἀπ αἴας Ελλάδος συνορμένοις πένϑει ϑολωσικαρδίῳ δόμος πυ- 

καστὸς πρέπει, πόλλ᾽ ἄγαν ϑ᾽ ἱξάνει πρὸς ἧπαρ ἨΘΥ5θ6. 430. 

καὶ τῶν ηδον 2. ὑπερκοπώτερα Ἠουϑηηδῃ. 437. τοπᾶν δ᾽ 

Ηουβπιᾶη. τὸ πᾶν γὰρ Ἕλλανος αἴας συνορμένας ΜΙ οἰ!, ἀρωγὰν 

ἀφ᾽ Ἑλλάδος γᾶς συνορμένοισι ΑΝ ἸΙΔΙΙΟΥΙΖ. 48754ᾳ. ᾿ξἙλλάδος 

συνορμένουισι δυσμένεια Μδτρο]ϊουίῃ. 438. ποϑεινὰ τλησικαρ- 

δίοις Ἠουϑβηίδηῃ. 440. πολλὰ δ᾽ ἄγαν ϑομποΊαί. 441 56. 

ἔπεμφαν οὐδέν, ἀντὲ κτέ. ΗοιδπΙδῃ. 442. εἰδὲεν ϑίδῃϊου. 

443.54ᾳ. ὅπλα (γΕὶ σκῦλα) καὶ σποδὸς... δῶμ᾽ εἰσαφνικεῖται ΘΟΙνοΓαί. 

440. ἐν ῥοπῇ δορός Θιδας 16 Γ. 451. οἣς λέβητας ΝΟΝΙΙΔΗ. 

εὐφύρους ΜΥΙΠαπιον 2. 45854ᾳ. ἴδριν τότ᾽ ἐν ϑομμοτγαί. 454. 

ἄλλως πεσόντ᾽ ἨβθΥΞΘ. 457. δνοφερὸν ῬΑΙΘΥ. 4601. ἔγϑρα 

Μοίζρογ. 4602. ἔρροντας ΒυγΥ. 468. συγχότων Υ 6ΥΤΆ)}. 

464. δημοκράτους ϑίδῃ!ογ. δημόκραντον δ᾽ Ἄρης Ηεγβο, δημάρα- 

τος δ᾽ ἀρᾶς ΜΆΌΝΙ. 47154. παλιντυχῇ -. τητῶσ᾽ ἀμαυρόν 

ΗΘΥ56. 474. τό ϑ᾽ ΙΑΠπΙΟΥ ΙΖ. 475. δ᾽ ἀγαστοῖς ϑιδᾶί- 

τ Ὁ] ]6Γ. 4719. ἁλόνϑ᾽ Ματρο]οῦίῃ. 480. βίου γατίσαιμε 

Ηδυβθ. αἀζ χατέδοιμε 1, ΒοΠπηϊαί. 484. εἴ τι ϑεῖόν ἐστιν ἢ 

φύϑος; Ηδγ56, ἦ τοι ϑείόν ἐστι, μὴ φύϑος Δοττ8}}. ἐστιν φύϑος 

ὙΠ δπι ον (2. 487. πυρωϑεὶς τὰν ϑίδῃηϊθγ. 489. γυναῖκας 

αὐδᾶς πρέπει ΜΆ. 489544. γυναῖχας αἶψα κενόφρονας γυ- 

ναιχὸς αἰχμᾷ πρέπει κατευδοχεῖν, πρὸ τοῦ φανέντος ὡς χάριν ξυ- 

ναινέσαι ἨθΥ56. 490. φρυχτοῦ φανέντος 2888. 491. πο- 

ταμὸς .. ὅρον ζδκα5. ὃ ϑηλύϑροος Ηρ τά θη. 49154ᾳ. ὅρος᾽ 

ἐπινέμεται ταχύπορον ΜΑτρο Πουΐῃ. 496. φρυκτωρέας ΙΔ- 

ΑὉ ΑΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 252 

ΤΟΥΣ ὐΖ. 497. τερπνῶν τὸ νύχιον φῶς ἘὟ Βομηιάί. 499. 

δὲ χαὶ χάσις Μδγρο]ουίῃ. 499544ᾳ. μαρτυρεῖ δέ μοι βάσιν 

τηλοῦ ξύνορτος .. κόνις στρατοῦ" ὁ δ᾽ οὔτ᾽ .. δαίων φλόγα ἨθΥΞΒΘθ. 

500. ξυνῳδός ὟὟ ΕἸ]. 501. οὗτος, οὐ δαίων ΜΝ ἸΑΠΙΟΥΙΖ. 

οὐκ ἄναυδος οὗτος ἀνδαίων ἩοιϑβΠΊΔΗ. 509. χαπνὸν πόλεως 

Μαδιροϊ οι, χαυϑμῷ πυρός ΜΑΙ. 08. ἐνστάξει ΜΆΙΪΥ. 

504. ἀποστέγω Ὑ οΥτΑ]!. 500. ὅστις γὰρ Ματροϊουῖῃ, γχώστις 

τάδ᾽ ΜηΊηΑπιοΝ 2. ὅστις γ᾽ ἂν... ἐπεύχηται Ηθγ56. τῶνδ᾽ ὅστις 

ἄλλα ὙΥ ΕἸ. 507. ἀκαρπέαν ἘΙΒΌΘΓΡ. 517. σωτὴρ ἐλϑὲ 

ΒοΒν ογαΐ. 5920. Ἑρμῆν ϑεῶν κήρυκα ἘΝ ϑομηιαι. φέλον, κή- 

ρυκα κηρύκων, σέβας ϑομποίάονίη, φέλον κήρυκι χηρύχων σέβας 

ΟῊΘΗΒ6. 521. ἥρω τε τὸν πέμψαντά μ᾽ εὐμενεῖς πάλιν στρατόν 

τε δέχϑαι ἨθΥ56. δ95. φαιδροῖς προσείδετ᾽ ἋἪὟΖ οἰ]. φραιδροῖσιν 

ὄμμασιν τὰ νῦν ἘῪ ϑομπιαι. τοισέδ᾽ ἤμασι ΜαγρΟΙΙου ἢ, τοι σὺν 

ὄμμασιν Ζ8κ88. 595 54. φαιδροῖσιν οἴκαδ᾽ .. δέξασϑε νοστοῦνϑ᾽ 

ἕλεῳ ἨθΥβ6. 598 ἀοϊοὶ Μαγροϊουϊ. ἀστοῖς ϑ᾽ ἅπασι κοινὸν 

οιδαϊπι} ον. χάστοις ἅπασι ἨρΥΜΘΓάθη. 544. γαίρω γε᾽ καὐ- 

τέκ᾽ ἂν ϑανεῖν οὐχ ἀντερῶ ὋΙαπιον 2. (τεϑνηκέναι οὐκέτ᾽ Ζδ- 

Κα8). τελευτᾶν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς ϑιδάϊπη}]ογ. χαίρω" 

τεϑναίην δ᾽ (οὐκ ἂν γ6ὶ] μοί) οὐκέτ᾽ ἀνταίρων ϑεοῖς Ὗ Ἠθδα- 

Ἰᾷ. Ἐοτί. τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι ϑεοῖς. 547. ἄρ᾽ ἔστε 

Ηρυβᾶθ. τοῖσδ᾽ ἮθΥΒ6. 861. φρενός γ᾽ ἨεογνΝθΓάθη. ὅδ2. 

παϑεῖν τι δύσφρον Δηοηγηι5. τοῦτ᾽ ἐπὴν ὑμῖν στύγος; Ν ϊᾶτιο- 

νἰϊ2. στύγος πάτρᾳ ϑιδαϊμηῦ!]ογ. ΒΟΥ. χϑονὲ Ῥτὸ στρατῷ 5011- 

ὈΘηάυμ. 564. σκληρὰς δ᾽ ἀπόντων... ἔτλης τύχας; Ε Ὗ ϑομπιϊάϊί. 

5ὅδ. ὡς νῦν τὸ σὺν οὐ ἴῃ 50}10110 οἷόν ἐστι Ζ8Κ88. δ5θ. τευχτὰ 

δ᾽ ἐν Ηκγβθ. πέχρακταί τοι τάδ᾽ ἐν Ζ8Κ85. δ57. εὐπότμως 

ἔχειν ΒῪ ϑομιηϊαϊ. 560 5Ξ4ᾳ. μόχϑους... λέγοιμε (τοὺς ϑαλασ- 

σίους ναύταις ἀπηνεῖς, κῦμα καὶ» δυσαυλίας .. χαὶ χαχορρόϑους 

Νον πιδη, μόχϑους .. Δυσαυλίδος ζσπαργὴν ϑαλάσσης, ἄπορον ὃρ- 

μούντων πόνον,» σπαρνὰς παρέξεις καὶ κακχοβρώτους, τέ δ᾽ οὖ; στέ- 

νοντες ἂν λάχοιτε πήματος μέρος ΗΘΥ56. 5601. ἰοτί. παρέξεις. 

καχοστρώτους στόλους ΜΝ ΙΔπΙΟΝ2. [πῃ 860 0110 σπανέας Ῥαρᾶβθ- 

οτρῖα. 56154ᾳ. τί δ᾽ οὐ στένοντες ἂν λάχοιμεν ἤματος μέρος; 

Θομνογαϊ, τέ δ᾽ οὐ τείνοντες οὐ χαλῶντες ἤματος μέρος ῬΑΙΠΊΘΓ, 

τί δεὶ στένοντος εὖ λαχόντας ἥπατος μέρος; Βουβιηδῃ, τάδ᾽ οὐ 

στένοι τις ἂν λαχών περ ἥματος μέρος, ηἰἶδὶ Ροϑύ πὸ γν. ᾿ἰδουπᾶ 

εἷἱ, Μἅμιγ. Ἐοτί. τέ που στένοντες ἂν λήγοιμεν. δθ02. στέ- 

Αεδολγ 9 εἀ. εοκ εἶθ. Αρρεμάϊχ. 23 
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νοντες. οὐ πάσχοντες ϑιάσπίοκ, στένοντας, οὐκ ἀλγοῦντας 2888, 

τένοντες οὐδ᾽ ἀχοῦντες ΕΑΙΜ. ἥματος Βυῦν. 5608. χαὶ 

πλέον στύγος προσῆν ὙΥΠΑπιονὶΖ, χαὲὶ πλέον προσῆν στύγος ΘΟΠΏΥ, 

χαὶ στρατῷ πλέον στύγος ϑοιπογαί. 5θ4. (εὐναὶ ταϑεῖσιν δάϊα 

προτετεύχεσαν ΗδΘΥ56). 5θὅ54ᾳ. λειμωνέαιν δρόσοιν χατεφέκχα- 

ζεν.. σένος ϑοιμπογαί. 566. ἔμπεδοι σίνοι Μαγρο]ϊουίῃ. Ι͂π 

ΞΟΠ ΟΙο τὸν περιβεβλημένον ἡμῖν πηλόν Ἠδτγίαῃρ, {(φϑεῖρον) τὸ .. 

χάλλος Κεοοκ, τὸ .. ἄνθος Κοιμοῖϊ. τὸ... βλάβος ΘοΟμπογάι, τὸ... 

χαχόν 2885. 56θ654ᾳ. ὄμβροι δ᾽ αὖ σίνος .. ἔφϑειρον τρέχα 

2885. 567. ἐσϑῆτος, αὐτῶν δ᾽ ἐξεϑηρώυν τρέχα ΨΥ ο}. τιϑέν 

τ᾽ ἔτ᾽ ἔντερ᾽ ἔντριχα ἨΘΥ56. τιϑέν τε τἄντε᾽ ἄχρεα ΜΆΏὮΪΥ. 5171. 

ηὗδεν Μαγρο]ϊουῖ!. δ5735.. Αὐἱλ Βο5 γϑγϑιβ δυΐ δ78 --577 ἅε- 

Ἰοηᾶος ρυίαὶ ΥΥ 61}. 5158---71 γνοβὶ 684 ἰγαπβροηῖν ὙΠ Δι ΟΥΐ2. 

516. χἄλγους χρὴ τυχεῖν ΗΘΥ56. 577. συμφοραῖσιν εὐπότμοις 

γοὶ συμφοραῖς καταισίοις ΜἅμΙγ. χαταξιοῦν Ζ8Κ88. 580 88. 

ὡς κομπάσαι τάδ᾽ εἰχὸς ἦν ῥέου φάει... ποτωμένῳ Ηδθγ86. 581. 

χϑονὸς πολουμένῳ ΜΆΒΙΥ. ὅ8854. ϑεοῖς λάφυρ᾽ ἄγουσι, τοις -. 

δόμοισι πασσαλευτά. Παναχαιῶν γάνος ἨθΥ86 5684. ἐπασσά- 

λευσ᾽ ἀκασκαῖον γάνος 2885. 589. γέρουσι φρὴν μαϑεῖν Ζἃ- 

ΚΑΒ. 598. ἄγγελος πόλεως Μδγροϊϊουῦῃ. 598. τοιοῖσδ᾽ 

ἔμπληκτος ΜΑγρΟ] Ιου ἢ. πλαγχκτόνους ἨογΝοΓάθη. 599. γυναί- 

χειοι νομοέ Ματροϊϊουΐι, γυναεχεΐοι χοροί ΑἸ θοτί. 59954. ἔϑυον 

ἐκ γυναικείου νόμου, .. ἄλλος δ᾽ 28 Κ88. 

60154ᾳ. ἔλασχον ἀνδαίοντες .. ϑυηφάγον ἀχοίμητον 2888. 

602. χοινοῦντες Ηδργδ6. χιρνάντες ὟΝ ΕἸ]. 609. πύλας ἀμεῖψαι 

ΗΘοΥΒ6. 611. εὑρεῖν Ματρο]ϊοῦῖι. 6138. Εοτί. δαΐαν τοῖς. 

814. [ῃ 56 ιοιῖο πρὸς τὸν ἄνδρα εὐνοίας Ῥδρδρθογρῖα. 617. ἢ 

χαλᾶν φάβες ἨΘΥ56. 619. ὧν Μαγρο!ουί. θ62054ᾳ. αὕτη 

μὲν αὑτῆς . . εὐπρεπῶς νόον οἷ], αὕτη μὲν εἰποῦσ᾽ εἶἷρπε.. σοι 

τορόν τιν᾽ ἑρμηνεῦσι δὴ τοροΐῖς λόγον ΕὟ ϑομπιίάς, αὕτη γέ πως 

οὐκ εἶπε. . τοροῖσι δ᾽ ΜοίζρεΓ. 621. εὐπρεπῶν λόγων Ματρο- 

᾿ϊοῦίῃ. 624. τῆς στολῆς κοινὸν χράτος Ε Ὗ Βομπιάϊ. φρέέλον 

τρέφος ἘΘΥ56. θ625ὅ5ᾳ. (φευδῇ χεδνὰ ὡς τὸν πολὺν φήλωσε 

Ζ4Κα5). 6626. φηλοῦσι γε] Ροϊ 8 σφαλεῖσι ϑιδα(τηθ 16 Γ. 628. 

εὔπρεπτα 2888. 631. πρότερος ἀναχϑεὶς Ηογβ86. 6θ9154. πότε- 

οον ἀναχϑεὶς ἦλϑε μόνος ἐξ Ἰλίου ἢ χεῖμ᾽ ἐκεῖνον ἄλλοσ᾽ ἥρπασ᾽ ἐχ 

στρατοῦ; ΕἸ Ὗ ϑομπιαί. 6832. καὶ γεῖμα ἨδΡΝΘΓάθη. 6939 5α. 

ναυτιχῷ στρατῷ ἐλϑεῖν τε λυπῆσαί τε δαιμόνων κότῳ; ΕὟΝ Βομπϊαι, 

ΑΡ ΑΟΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 990 

641. εὐφεγγὲς (γεὶ πάλλευκον) ἦμαρ ΑΙΝαυοκΚ. θ42. χωρὶς εἴ τι 

μὴ δέον Ματροϊουΐῃ, χάρες ἀτιμᾶται ϑεῶν Ηργϑο, ὅστις εὖ τέῃ ϑεούς 

ν6] ὅστις ἐστὶ μὴ ἀϑεὸς γε] ρου ὅστις ἐστὶ δὴ ϑεῶν Ἐ Ὗ Βομπιίαί, 

θ45. ἕλκος ἠδὲ πολεμίαν τύχην Ἐ' Ὗ ϑομπιϊάί. δήμιον κλύειν Μᾶτ- 

σοϊοῦς. θ46. πολλοὺς δ᾽ ὑπ᾽ ὀλοῶν ἐξανυσϑέντας πόνων ἩδθΥΞ6. 

6047. ἕτερον διπλῇ 2888. θὅ854ᾳ. πῶς χεδνὰ φῇς καχοῖσι 

συμμῖξαι, ϑέλων γειμῶν᾽ ἀχούειν Ἦθγδ6. θὅ4. γαιῶν οὐκ 

ἀμηνέτων ϑεοῖς Βίβθοεῖ. 661. ὀμβρόκτυποι ΜΑγροΟΙΙουΐΝ. 662. 

ἀφάντου ποιμένος, κακῷ στρόβῳ ΜΑτρο]ϊουῖῃ. 667. πλημμυρὶς 

ἐξέχλεψεν ἧ ὙἩΠΙΑπΙοΥ (2. θ6075ᾳ. Εοτί. ϑεός τις ἐξέκλεφεν 

οἴακος ϑιγών. 669. σωτὴρ ὠφελοῦσ᾽ Ματρο]οῦ}. 66954. 

φυχῆς τε σωτὴρ ναυστόλοις ἐφέζετο,᾽ ὡς μήτ᾽ ἀνόρμους χτέ. 1,0- 

ΜΙ Π5ΚΙ. 670. ὡς μήτ᾽ ἐν ὁρμῇ ϑοπηγ. θ78. χαὲὶ πεποιϑό- 

τες 2888. 675. χαχοσπόδου μὲν οὖν Ζ8Κ85. 67954ᾳ. ενέ- 

λεώ γ᾽ ἐμοὶ πρῶτόν τε καὶ μάλιστά τοι δόχει μέλειν ἘΝ ΒΟ πη. 

680. προσδοκᾷς Ματγροϊίου!!. μογεῖν ϑόπην, ϑανεῖν Ηογπθγάθῃ. 

681. εἰ δὴ οὖν τις ΖΚα85. νὼ εἰσορᾷ ἘΧΝ Βομπηϊάϊ. θ82. σω- 

ϑέντα καὶ βλέποντα Ἠδθγ568. θ86ὅ. κλυών Κυθοᾷκ. 088. ὁρῶμαι 

Α Ῥ]}18. θ8854ᾳ. μῆτις, ἧστινός γ᾽ ὁρῶμεν προνοέαισε τῷ πε- 

πρωμένῳ γλῶσσαν ἐντυχεῖν ὁμάν ἮθΥ56. 094. (ἁβρομέτων Ζ8- 

ΚαΒ). θ696. τιναχτός Ηδργβο, λίγ᾽ ἀέντος ἨρΥΘΓάθῃ. θ99. 

χέλσαν τὰς Νοπίδηῃ, χέλσαν τὼς Ηδγδθ. χέλσαν Σιμόεντος Ἢ 118- 

ΟΖ. 69954. χέλσαν πρὸς “Σιμόεντος ἀχτὰς ἀξιοϑρήνους 

ΗΓ γάθῃ. 
00. πηγεσιφύλλους Νονπιαπ, ἐπ᾽ ἄφιξιν ἐλλοῦ Ἠθγ56, ἐννο- 

σιφύλλους Ματροϊϊουΐῃ, ἐπ᾽ ἀξυλοφύλλους ΒυΓΥ. 704. μῆτις 

ΗΘ6Υ86. 708. οὐ φϑατῶσ᾽ ἱέντας ογβ56. ἐμφανῶς ϑιδα(π. 16 Γ. 

718. πολύϑρηνος Ηογβ6, πολύφημον Νοντηδῃ. 716. λαμπρῶς 

πολύϑρηνον Ὗ δ 2. 716 54ᾳ. παμπορϑήτορ᾽, ἐρῆμος εὖτ᾽ 

ἀμφ᾽ αἰῶνα πολιτᾶν μέλεον ᾷσμ᾽ ἀνακλάζει ογβ6, τἄμπροσϑεν πο- 

λύαινον ὄντ᾽, ἀμφιβόλων. πολιτᾶν μέλεον χτέ. ΜρίζβαΓ. 111. 

(ἀντλῶσα Αυγαία8). 720. οἴτας ἀνὴρ Ὕεττα}}. φειλομάστων 

ΜΕ]. 22. (καὶ φιλόπαιδα ϑιίΔῃ 6). 728. γεραοῖς Μαδτ- 

σο!οα ἢ ΒΙοπηβο] ἀϊαπι βοουΐαβ, γεραιοῖς Ἠουδβιηδηῃ. 729. ἦὖϑος 

πάραυτα τοκήων Τοάϊΐ: 780 τροφᾶς {ἅμ᾽ ἀμεέθων Μᾶτρο- 

᾿ἰουῖ, τροφᾶς παραμεέθων ἨθΥ58. 739. οἶχον ἔφυρσεν ἨΘΥΒ6. 

730. μοίρᾳ ϑεοῦ δ᾽ ἨθΘΥ56. 739. φύρημα ϑοιποτγάϊ. νήνεμον 

ὙΥΠἸαπιον 2. 740. ἀχασχαῖον δίαλμα ΗδθΥ56. 744. γάμους 
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πικροτελεύτους ἮΘΥ56. 149. ῥέων λόγος ΜΆΒΙΥ. 758. οἴχων 

δ᾽ ἀπ᾿ ὙὙἩΙΑπΙΟν 2. 6054. νέαν ζέουσαν Υ 61]. 700 5ᾳᾳ. 

νεάζουσα δ᾽ ἐν... βροτῶν, ὕβριν νέαν, τότ᾽ ἢ τότ᾽ εὖτ᾽ ἂν Μαι- 

σοϊουϊ. νέαν, ζῶσαν ἐν κακοῖς βροτῶν, τότ᾽ ἢ τότ᾽ αὖϑ᾽, ὅταν 

τὸ χύριον μόλῃ, σπορᾷ φύουσαν χότου τὸ τῶνδ᾽ ἄμαχον ἨἮθΥ86. 

625,4. τότ᾽ ἢ τότ᾽, εὖτε τὸ χύριον μόλῃ, ϑεὸς φανεῖ τόχον, δας 

μονα τὸν ἀμαχὸν ἄναγνον, ἀνέερον ϑράσος, μέλαιναν .. ἄταν ϑομννοταΐ. 

768. νεαροῖς φανοῦσαν τόχοισι δαίμονα παντομάχα ν ΝονΠηδῃ. δα΄- 

μονος ἐτᾶν ὟΝ, δαίμονά τ᾽ ἔταν δ οΥΓΆ}}. 7θ954ᾳ4ᾳ. τὰ χρυ- 

σόπαστα δὲ σὺν πίνῳ χερῶν παλιντρόποις λιποῦσ᾽ ὄμμασιν ὕσια 

προσέλετο δύναμιν ΘΟΒ γα. 710. ὄμμασιν λιποῦσ᾽, ᾿ϑσίαν προ- 

σέβα Νοντηδῃ. 168. τὸ δ᾽ αἴσιμον τίνει βίου ΝΥ ΕἸ]. 708 5644: 

νοῦν δ᾽ ἐναίσιμον τίει: τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἄϑλα .. λιποῦσ᾽ ὅσαπερ 

ἀσεβέα, δύναμιν οὐ σέβει ζάπλουτον ἨΘΥ56. 7609. δ᾽ ἐλθοῦσα 

Ματγρσοϊου ἢ. 710. προσέβατο Ὑ οΥτΑ]}. 771. δύνασιν ΑΥϊ- 

ἸΔΠΊΟΥ̓ 12. 718. χάριτος {φιλαληϑῆλ; Ηδθγυξθ. 781. δυσπρα- 

γοῦντί γ᾽ ΜατροΟΙΟΌΪΝ. 84. χοινὰ (γ6] ξυνά) τε χαίρουσιν 

ΜΝ 6]. 8454. καὶ... ὁμοιοπρεπεῖς (αὖῦϑις χαέροντῷ βιαζόμενοί 

{τ ἀγέλαστα πρόσωπα {γελάσσαι) ἘΠ ΘΥ8Θ6. 785. βιαζομένοις 

ὙἸΠἸαπιοΥ 12. 78754. ὄμματα ϑωπός, τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρον᾽, ὅτ᾽ 

ἐξ ἀγενείας Ἠ6Υ86. 91. οὐ γὰρ ἔπη κεύσω ΥοΥΤΆ]]. 792. 

ἀπόμουσός τ᾽ ἨθΥνΘΓάΘΗ. Ἴθ25η4. κάρτ᾽ ἄτοπός ϑ᾽ ὡς ἦσϑα 

γεγραμμένος, οὔτ᾽ .. νέμων, δραπέτιδος δὴ ϑάρσος ἑχούσιον ἀνδρὶ 

συνέξοντι κομίζων ἨθΘΥ56. 79654ᾳ. ἀφίλως {χάριν εἴσῃ συμπρά- 

ἔασι φίλοις), εὔφρων πόνον εὖ τελέσασιν ΗΘΥ86. 797. πόνον 

(εἰμ᾽ εὖ Ἠογνογάθη. τελέσασιν ἐγώ ΜἩΙΙΑΙΙΟΥ 2. 

80454. δίκης γὰρ οὕνεκ᾽ ἐχπάγλως ϑεοὶ χυτοῦντες ἀνδροϑνῆτος 

Ἰλίῳ φϑορᾶς ἨΘΥ56. 805. λύοντες ΒυγΥ. 9809 ροϑβί 811} οοἸ]οοδί 

Ησγβ. 810. ἄτης ϑύημα Τοάϊ. 8,11. πώνας πλούτους πνοαῖς Ζἃ- 

κας. 8192. τῶν τοι ϑεοῖσι οι Γαΐ. 813. ἐπείπερ ἀλλαγὰς Ματ- 

φοϊουίι. χαὶ ταγὰς (οὐπὶ Μ' ϑοΒπη 110) ὑπερτόχ
ους ΑὟ ̓ Ἰδπ ΟΥ̓ 2. 814. 

ἐφρασσάμεσϑα Μϑϊν, ἴοτί. ἐπλεξάμεσϑα. 816. ἵππος, νεοσσῶν 

ἀσπιδηφόρων πλέως ἮθΥβ6. χυλοσσὺς ἀσπιδηστρόφῳ λεῷ 2888. 

822. ἄλφημα ταὐτὸ καὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις ΗΘΥ56. 82. δ᾽ 

ἄρ᾽ ὙΝΕΙ]. 838. μελητέον ἨδΕΥΒθ. 84δ. τύχη δ᾽ ΕὟἾὮ 

Βομπιάϊ. ὅπῃ περ 2888. 849. οὐδ᾽ ΥΥἸἸΑπΙΟΥ 2. 851. 

ὅσονπερ .. Ἰλίῳ χρόνον, γοΟ8θ.}0 τοσόνδ᾽ ἀοϊοίο, Τοάϊ. 8ὅ4. 

πολλῆς χατοῦσαν ἡδονῆς παλιγχότως Ἐ6γ86. 8δὅδ54ᾳ. χαὲ τὸν 

Αἢ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 901 

μὲν ἥκειν {τῶν ἐπὶ στρατῷ καχὸν πεπυσμένον τὼ, τὸν δ᾽ ἐπεισφέ- 

ρειν .. πήματ᾽ αὔξοντας δόμοις Ἠθγβ6. ΥοΥδιδ δυηΐ ΒΌΒΡΘΟΙΪ. 

869. τέτρητ᾽ ἂν .. πλέω λίνων Ζ81κ88. πλέω δέμας ΜἩΙΔΙΙΟΥ 2. 

862. (πολλὴν ἄνευϑεν ἐγχότου γὰρ οὐ λέγω οἰϊπι ΒΟΙΙ6). πολλὴν 

ἀνυσϑείς, τὴν καϑ’ ἕν γὰρ Ηδγ86. κλύων ἄνωθεν, τίς κάτω γάρ, 

οὐ λέγω Ματρο!ίουῖ. πολλὴν ἀνῆλδϑ᾽ ἄν, ποὺ γογϑὰ δηΐθ 8601 

οΟἸ]οοαίο, Τοαί. 868. πλεῖν ἢ τρέμοιρον, νοῦϑὰ 862 ἀοϊοίο, 

Μᾶμ)γ. 866. πολλὰς ἀνάπτης ΗθΥ56. 8θ65ᾳ. πολλὰς ἔλυ- 

σαν ἀρτάνας ἀνημμένης ϑιδαϊπι!]6Γ. 867. ἔλυσαν ἅμμα ΚΝ οἱϊ, 

ἔλυσαν, ὦναξ ΜΊΑΝ χ. ἄλλαι πρὸς βίαν Ἑλληνέδες Ματρο]ου ἢ, 

ἄλλοι σφόδρα ϑανεῖν λελιμμένης 2888. εἰλουμένῃ ϑίδῃ!θΥ. 808 

--77 γοβὺ 885 {γαπβροηϊ Τοάΐ. 872. ἀμφίφλεκτα ΜΥεΙ!, ἀρτέ- 

λεχτα Ζ2188. 875. ὥς γε Ηδγ86. σὸν γόνον ϑΔΏΪΘΥ. 8171. 

μὲν δὴ Ραϊογ. δόλον τρέφει ΕΝ ϑομπάΐ, δόλον στέγει Μοίζρογ. 

γογβαπι ἀοἰοὺ Καὶ ΕἸ] Οἰβο μη}. 878. μέντοι ῬΑΙΘΥ. 881. μέ- 

νουσα ΧΝ ΕἸ]. 8865. τλᾶσα πενϑητῷ φρενέ, τερπνῶς δὲ τάναγ- 

καῖον ἐχφυγοῦσ᾽ ἅπαν (8998), λέγοιμ᾽ .. τόνδε --- πῶς; σταϑμῶν 

χύνα ἮθγΥ86. 888. τόνδε τοι 8 1κ88. 890. χαὶ γῆ φανεῖσα, 

γΟΥΘῸ5 516 Ροπθη8: 902. 891] 54ᾳ. 890. 899, Ηουϑβιηδη. 898 ροϑί 

902 οοἸοοαΐ Μδιρο]ϊου}. 894. δεξιῶ Ματγρο]ουῦί!. 

902. δίκῃ ΜδγΙροΙ αι. 904. ϑεῶν εἱμαρμένῃ Μαγρο- 

Ἰοαῖι, ϑεοῖς εὐήμερα ἘΝ ϑομπιαΐ, ϑεοίς ἐναίσιλα ϑιδάίπη 6 Γ. 

90954. τἄλλα μὲν... μὴ δὲ ΗθΥ86. 91θ054. ἀοϊοὶ ὙΥΠΙΔπιον 2. 

991. εἰ πάντα σῶς (σόα ΜΆΒ]γ), πράσσοιμ᾽ ἨΘΥ56. 9294. ηὔξω 

ϑεοῖς δύσσους ἂν (πείσουσαν Μᾶλ]γ) ὀρρωδεῖν τάδε Ηργβ6. τέ ξὺν 

ϑεοὶς δείσει᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔρδων τάδε; ΝΥ εἰ]. ϑεοῖς, ἢ "δεισας ΜΊΙαπιο- 

νἱΐΖ. δείσας νιν Ζ8Κ88. 925. εἴπερ τις αἰδώς γ᾽ Ηδγ56. ϑέλος 

Μαγρο]ϊουί!!. 997. ἐν ποικίλοις κάρβανος ἂν ΗθΥ56. 939. 

εἰκῇ σὺ νίκην τῆσδε ἨθΥΞ6. καιρίως τίεις ΜΊΔιπΟΥ]ΙΖ. 994. 

πειϑοῦς Ματροϊίουῖι. χράτος μὲν σοῦ" πάρες δ᾽ ΗθδγΥΒ68. 990. 

πρὸ δοῦλον ϑίδῃϊ]εν, πρὸ δοῦλος Ηδνυ86. 937. ἁλουργέσιν πέ- 

πλοις βου! θοηάσπι. 938. μή του Μαγρο ου1}. 940. φύ- 

ροντα ΜΝ Ἰἰαπιον 2, γειρῶν τε Ζ8Κ83. 941. τούτων μεϑοῦ τοι 

ΗδΘΥ88. 947. μετέστραμμαι Ζ8Ε85. 951. παγχάρπιστον 

εἱμάτων βαφαῖς ἮθΥ56. 969. εἰκὸς δ᾽ ὑπάρχειν Βἰοδιαγάδ, 

οἴκων δ᾽ ὑπάρχει Ζακα8, χῦρος δ᾽ ὑπάρχει ϑοινθογαί, 952 56. 

ὄγκος δ᾽... ἄναξ, ἡμῖν ΕΝ Βομηϊίάϊ, εἰκὸς δ᾽ ὑπάρχειν... ἄναξ, 

πλῆϑος (νοὶ πλοῦτος) ΜΆΒΙΥ. 955. δοῦναί τι προυνεχϑέντος 
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Ηδογβ6, χαὶ τοῦδε προυνεχϑέντος, ἸΟΟ γοΥδ Ροϑί 986 οΟἸ]οσαίο οἱ 

γοτϑὰ 959 γϑγβυὶ 9566 οοπίϊπυδίο, ϑοινογαΐ. 9δ754ᾳ. ἵχετ᾽ ἐς 

χόμας, σχιὰν .. σειριοχτύποις Ηδογ86. 960. γειμῶνε ϑησαυρέ- 

ζομεν εγβ6. σημαίνω ΥἸἸδιΟΥ 2. ϑερμαίνει δόμον Ἐ Ὗ ϑομπιϊαί. 

961. γ᾽ ἀπ᾿ ϑίδῃ!ου ἰηνθηϊῇ. 968. τελείου σῶν ϑοιπογαί. 

σης νογϑὰπὶ ροϑὶ 968 οοἸ]οοαΐ Τοάΐ. 965. μέλοι δὲ δή σοι 

τῶνπερ ἂν μέλῃ τελεῖν ϑοινογαΐῖ. 9608. τερασχόπον ϑοιινογαί. 

969. ἀοιδός Μαγρο]] οὐ ἢ. 971544ᾳ. δυσχρέτων σφ᾽... ἵζω.. 

ϑρόνον; --- πρόμου δ᾽ ἐπεὶ προυμήνυσεν ξυνέμπορον φάσματ᾽ ἄταν. 

ἃ παρεχβὰς ἐνεῖϑ᾽, ὅτ᾽ Ἰλιόνδ᾽ ὦρτο κτὲ. Ηογβθ. 972. ϑάρσος" 

εὐπιϑὲς (οἱ 910 ἀπυπτύσα!:) Ηθιβά6. εὐπιϑὲς χαϑίζω ϑομνοτγαί. 

978 544ᾳ. χρόνῳ δ᾽ ἔπλει πρυμνησίων ξὺν ἐμβολαῖς φάμμαν ἀκτᾶς 

παρεὶς γῆϑεν εὖ δ᾽ ὑπ᾿ Ἴλιον χκτέ. ΒΑγδηθΚ. 97454ᾳ. πρυμνη- 

σίων ξὺν ἀμβόλοις φαμμίας ἀκάτου παρήβασεν ΒΟ Γαΐ 975. 

φαμμίοις ἀκμὰ Ματροϊουῖι, ψάμμος ἄμπτα Υ]ΠἸαπιον 2. παρηύνησεν 

Νονπίδῃ, παρήρτησεν ΜοΙΖΘΘΓ. 97554ᾳ. φάμμιν ἀκτὰν παρήμει- 

φεν Ἢ ΘἸΠθοτὶ, φαμμέ᾽ ἀχτᾶς παρήμησεν ΥοΥΓΆ]}. 982. ἔγχει 

Αὐταῖα5 ἱπγθηϊῇ. 984. οὔτι μὰν ματάζει ϑοινοΓαί. 9846. 

πλαγχτὰ δ᾽ οὔτι ματάζει" πρὸ δ᾽ ἐνδέχοις φρεσὶν τελεῖ φόρον ἮθΥ86. 

987. δὲ τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς Νονπιδι, δ᾽ ἔχϑρ᾽ ἐξ ἐμᾶς Ηθ6γ56. 987 564. 

εὔχομαι δ᾽ ἀπὸ τᾶς ἐμᾶς ἐλπίδος .. μὴ τελούμενα. Μάλα τέ τοι, 

μάλα δὲ πόλλ᾽ οὐ ὑγιοῦς ἄμοτον τέρμα" νόσος γὰρ ὁμοτέρμων, ὁμό- 

τοιχος ἐρείδει ϑομνοΓαί. 990. μάλα γὰρ οὖν τὸ τελέας Νον- 

τη, μάλα τοι ΜΑΙρΟΙΙΟΌΙ. 990534. μάλα γέ τοι {πιχρὸν τὸν 

τᾶς ἀκορέτου ὑγιείας τέρμα δ ΕἸ}. 99054ᾳᾳ. μάλα γέ τοί τι 

τελέας ὑγιέας ἀκορέστου τέρμα. νόσος γανογείτων χτὲ. ΗθΥΒ6, 

μάλα βροτοῖσι τᾶς πολλᾶς ὑγιέας .. γὰρ πελάτας ὁμότοιχος Ἠουβ- 

8}. 991. ἀχύρεστον: νόσος ἕρματα γὰρ γείτων ΜΝ ΔΙ ΟΥ2. 

νόσος ἕρματα γὰρ ζἄφαρ) Νονπηδῃ. 992. ἐπείγει γοὶ ἀπειλεῖ 

ΕΝ Βομπιαί. 994. ἀνδρὸς (ἐριχτεάνους) ἔπαισε (ναῦς εἰς) 

ἄφαντον ἕρμα Νοππιᾶη. {ἐπ᾿ ἄτας) ἄφαντον ἮθΥ56. 994566. 

ἀνδρὸς ἔπαισεν ἀφάντως ὥσπερ ἐφ᾽ ἕρμα πανώλης. καὶ τὸ μὲν 

πρὸς εὐλαβοῦς χτησίων .. εὐμετροῦς .. σχάφος" τοιγάρ τοι (γο] 

πόλλ᾽ αὖ τοι γοὶ πόλλ᾽ ἄν τοὺ δόσις χτέ. ΘΟ οΥαΐ. 995. χαί 

τε Μαγρο]]οῦίῃ. 9954. χαΐ τι μὲν .. ὄχνῳ Νονπηδῃ. χαὶ γό- 

μὸν . . κτησίων χενὸς ἨουΒΠΊΔΗ. 99ὅ 54ᾳ. χεὲ τὰ μὲν πρύχειρα 

μὴ χτήσεων ὀχνοῖ βαλεῖν... πρόπας γόμος, πημονὰς νέμων ἄγαν 

ΑὉ ΑΘΟΘΑΜΕΜΝΟΝΕΝ. 909 

Ηδργ56. 996. χτησίων ἄκος Ματρο]ουΐι, χτησίων μέρος Τοάϊ. 

999. χτημονᾶς ΑΝ ΊΙαπιονῦ2, παμονᾶς Ηουβηηδῃ. 

1001. πολλὰ δ᾽ οἱ ἨἩθΥΒΘ. 1004. ϑανασέμου ἨβθΥ86. 

10045ᾳ. ἐπὶ γᾶν δὲ πεσόντος ἅπαξ ϑνασίμου οὐ πρόπαρ Ματρο- 

πουΐι, τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν ἅπαξ πεσὸν ϑανασίμου πρόπαρ ἀνδρὸς τίς μέ- 

λαν αἷμ᾽ ἂν Ἠουβπιδῃ. 1004544ᾳ. ϑανασέμου... τίς ἂν αὖτ᾽ 

ἀγκαλέσαιτ᾽ . . ἀνάγειν Ζεὺς αὐτὸς ἔπαυσε κεραυνῷ; εἰ δὲ .. μοῖρα 

μοῦσαν .. προφϑάσασα καρδίαν γλῶσσ᾽ ἄγαν ἂν ἐξέχει: ΒΟΒΝ ΓΑΙ. 

1005ὅ54ᾳ. πρόπαρ ἀνδρὸς τίς πάλιν ἂν μέλαν αἷμ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ χτέ. 

Ηδογ56. 1007. οὐδέ τιν᾽ Ματρο!ουῖ, τοῦδε τὸν Ηουβιηδη. 

100754ᾳ. οὐχὲ τὸν... Ζεὺς αὖτ᾽ ἔπαυσέν γ᾽ ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ Νοντηδῃ, 

οὐδὲ τὸν ᾿θρφέα δὴ . . Ζεύς τιν᾽ αὖτ᾽ ἔνευσεν. εἰ δὲ . . μοῖρ᾽ ἀμαυ- 

ρὰν κτέξ. Ηδγ56, Ζεὺς δὲ τὸν... ἀνάγειν αὐτέκ᾽ ἔπαυσ᾽ χκτέ. Ια- 

ΠΟΥ ἰ{Ζ. 100854. ἀνήγειν ζἀκούων, νοῦϑα 1009 ἀρ]οῖο, Μαγρο- 

ἤοαΐῃ. τῶν φϑιμένων ἂν ἐπ᾽ αὐλαβεέᾳ Υ̓ΘΓΓΆΙΙ. 1009. Ζεὺς 

αὖτ᾽ ἔπεισ᾽ ϑίδη!]οΥ. 1011. μοῖρα πρόσϑεν ΜατρΟΙου, μοῖρ᾽ 

ἄμοιρά μ᾽ Νονπιδη. 101354. καρδίαν γλῶσσά γ᾽ ἂν τάδ᾽ ἐξέ- 

γει ΑὈΓΘΒΟΙ. 1014. ἂν τιν᾽ ἐξέχει ΜαγροΙ οαμΝι. 1022. 

κτησίων ζ8Κ88. 1026. μάζης διαί Ζακα5, μάζης φαγεῖν Τοάαϊ. 

1029. παράσταϑμοι ὝΕΥ18|}. 102954ᾳ. {πικροὶ πολίταις εἰσὶ 

χαῦν᾽ ἐπηρμένοι ὠμοί τε δούλοις. πάντα καὶ παρὰ στάϑμην ἕξεις 

ὙΠ] απΙΟΥ 2. 1030. σχήσεις Ε ὟΝ Βομιπιϊαί. 1038. πεέϑοε᾽ 

" -΄ὦὶ ’ . . ,ὕ ν Ἃ ΄ »] 

ἄν- εἰ πίϑοιο δ᾽, ἐνδοίης ἴσως Ηδγ56, πείϑοι᾽ ἄν, ἢ πάϑοις γ ἀπει- 

᾽ 

ϑοῦσ᾽ ἂν κακῶς νοὶ πείϑοι᾽ ἄν, ἢ ἀπειϑοῦσα χἂν πάϑοις κακῶς 

ΕὟ Βομπαῖ. 1035. βάρβαρος ΝΜ ΙΑΠΙΟΥ 2. 1086. ἐμῷ, 

φρενῶν λαχοῦσα, πείϑοιτ᾽ ἂν λόγῳ Ηδργβο, ἐξ εὐφρόνων λέγουσα 

πείϑω νιν τρόπων Ν ἸΔΠΙΟΥΙΙΖ, εἴσω φρενῶν ἂν οὖσα πείϑοι: ἂν 

λόγῳ γ6ὶ εἴσῃ, τορῷ λέγουσ᾽ ἃ πείϑοιμ᾽ ἂν λόγῳ ἘΝ ϑομπιαΐ, 

ἔξω φρενῶν γεγῶσ᾽ ἀπειϑεὲ που Ηογνογάθη. ἔσω φρενῶν πε- 

ρῶντα ϑιδάϊπιθ}]6Γ. 1039. ϑυραίαν δῆτ᾽ Μαγροϊίουϊ !. τῇδ᾽ 

ἐμὲ σχολὴ ὙἩΊΑπιον 2. 1041. μῆλα, {προσπόλοις πυρᾶς με- 

λήματ᾽, ἀσκεύοισι) πρὸς σφαγὰς πάρος ἨΒΘΥ56. πρόσϑ᾽ αὐγῆς 

πυρός ἀδᾷ88. 1042. ἐλπίσασα τήνδ᾽ ἕξει ΜαΑτρΟΙΙΟΌΙΝ. γο- 

Β1η ἀο]οῖ ΑΝ ΠΔΠΙΟΥΤΙΖ. 1044. μηδ’ ἔχει, νογβῖθυ5 104456. 

Ροβὶ 1086 τοροβὶ[18, Ηθυϑβθ. 1061. [π 50 ῃο!ο πρὲν ζμετὰ αἕ 

ματὸος ῬΑρδρθουρία. 1062. ἀτιμωϑήσομαι Υθ0. 1058. Υἱάθ 

οἴἴαπι Ο Μά ον Εὰπ. Ρ. 77, α Ηθγπιᾶπη ορυϑό. ΥΙ νυ. 188. 1059. 

ϑρηνητοῦ ᾿ κλύειν ΜαΑτβΟΙΙ οὐ}. 1066 οἱ 1010 ἀγυιεῦ ϑίδΔη!6Υ. 
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1066. ἀπώλεσάς γε καῦ μ᾽ ὑλεῖς Ηεογβ6, ἀπώλεσας γὰρ τοὐμὸν ἢ 

γ6] ἀπώλεσας γὰρ οὖν μ᾽ ὅλην Ε Ὗ Βομπηϊαϊ. [πῃ 56 0] μόλις ὁρέ 

ζομαε. . τινὲς δέ, δεύτερόν με χτέ. ῬΑΡΑΘΘΟΓΙΒΊΙ. 1008. περὶ 

φρενέ Μδνρο]ου ἢ. 1075. μισοϑέου Ματρο]οῦίι. 1070. 

χαχὰ κατ᾽ ἀρτάνας Ζ8Κ85. 1076 54. χακαρτάμου ἀνδρὸς σφα- 

γεῖον, παιδίων ῥαχκτήριον ἮθΥβΘ, κάρτα" ναέ, ἀνδροσφαγεῖον, παι- 

διορραντήριον ὝοΥγΆ}}. 1077. οὖκ ἀπορραντήριον Ῥαϊογ. 1078. [Ιῃ 

β0οἹο ἔοωνχεν {είναι Ῥαρδβθουρῖμ. 1079. δ᾽ ὡς Μαγροϊουῦῖι. 

1080. μαρτύρε᾽ εἰσὶ γάρ, τοῖστ᾽ ἐπιπείϑομαι ἤεγ86. [108856. ἤδη .. 

ἦμεν ΗδΥ56. 1084. τούτων προφήτας οὐπὶ Υ ΘἸ]10 οὐ ἴῃ 50ΠΟ]10 

λέξοντας περὶ τούτων . . ἐγενόμεϑα Μαγροϊίουϊ. γνωτῶν (γ6] δή- 

λων) προφήτας ϑιδαϊιη} } 6Γ, ἤδη προφήτας ἨουβπΊδῃ. 1086. τί 

τόδε νέον ἄχος; μέγ᾽ ἃ ΒΙΒΌΘΓΕ. 108954. ἀλχὰν δ᾽ ἑκὰς ἀπο- 

κατέχει ΗθρΥβ6. 109854. ἀὸ τάλαν, τί τόδε... τελεῖς; τέ τὸν 

χτέξ. Ἠδθυ568. 1095. λόγοισι φαιδρύνασα ΜΑγρΟΙΪΟυ. 109754. 

χεῖρ᾽ ἔγχεος ὀρεγομένα ἨθΘΥ86. 1099. νῶχαρ ἐξ Ηθγϑ6. 

1108354ᾳ. ἢ δίκτυον τιταίνεε δάμαρ ξύνευνος, ἣ κυσὶ ξυναιτία 

“δου στάσις δ᾽ ἀκόρετος γάνει.. . ϑύματος γευσέμου Ηργϑβο, ἴοτί. 

᾽ , ’ κ Γ΄ ξ ,»ἭἬἢ ΄ σ Ὦ " .ἊἜ “- Ἂν 

ἢ δίκτυον τεταίνες δάμαρ κυσι ξύνευνος ἃ ξυναιτία ἄιϊιδου;: στάσις ὃ 

΄ 

χτέ. 1104. ἀλλ᾽ ἀρτύει ξύνευνος (συνεργός) ἘΙΒΌΘΓΕ. ἀλλ᾽ 

ἁ γένυς ξύνευνος ἁ ΜΗ! δον. 1105. γένει. στάσις δ᾽ ἀκό- 

ρετὸς φόνου Μδτυρο οί. 1107. λουσίάψμου ἘΑΤΙΜ (ΟἸαβϑιοδὶ 

Πουΐονν 1891 Ρ. 888). 1109. οὐ πεφαίδρυνται οχ 5080]. ΘΙ, 

οὔ σε φαιδρύνει Δ ΕΥΤΆΙΙ. 111054ᾳᾳ. ἐπὲὶ δὲ Λὴρ μίαν ἔδραμε 

προσβλαβὴς στέγην, ἅτε κοὺ δορὶ πτώσιμον .. βίον δύντος αὐλάς; 

Ηδργ56. 1111. ᾧτε ὙΠ] Απιον 2. 1114. ταχγεῖά τ᾽ ΝΜ ΊΔπΙΟ- 

αἰΐζ. τελεῖ ν}ὶ πελᾷ ΕἸὟ δομπαί. 1116. [π 56 ο]ῖο ὅπως μὴ 

ἀπόληται Ῥαραβθογρία. 1119. ἐνύδοῳ πτυχέ Ηογ56. [121]. στέγαν 

ΕὟ ϑομπῖάι. 1199. [ὴ 50 ο]ο ἄκρος (είναι Ραραροογρίαᾳ. 1125. 

καχᾶν γὰρ δυᾶν ἘΝ ϑοβμπιῖαί. 1190. τέχνᾳ ϑεσπιῳδοὶ Μδτ- 

σο]ου ῃ. 1128. φέρουσιν παϑῶν ΜΆ. 1180. τέχναι Τοαϊ. 

113154. ϑροεῖ.. ἐπεγχέαι ΜαγροΙϊουι, ϑρόῳ πάϑος ἐπέγχεας ΝΥΤ:- 

Ιατη οΥ 2. 1139. πάϑος ἐπεγχράον ογβ86. ἐπαγχέασα Ηβδιβάο, 

ἐπιγελάσας Τοάϊ. 1187. ἴῃ 500] 9 ϑρηνεῖς ῬΑρΔαΘΟΥΡΊα. 1141. 

ΘΟΒΟΙαπιὶ δὰ γ. 1142 ρΡουίίπογο πιοποὶ Κύθοκ. 1144. περέβαλόν 

τό γ᾽ οὗ ὝοΥΤΔΙΙ. 1146. γλυκύν γ᾽ ἀγῶνα Υ οΥτΔΙ!. 1160. 

ΘΟΒΟΙαπ διὰ τὸ δυστυχῆ .. ἀνωφελῶς δ ματαίους 1149 γοίογί 

ΒΙΒθογς, δὰ χαχορρήμονας 1164 Κυθοᾷ. 115154ᾳ. μελοτυπεῖς 

ΑὮὉ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 9601] 

ἐμοί τ᾽ ἐρεϑιεῖς ϑυμόν ἨΘΥΒ56. 1168. τροφάς Μαγρο]ϊουί. 

1162. δρωπῶν νεύγονος ἂν μάϑοι ἨθΘΥ56. 1168. δ᾽ ὑπὲρ Μαι- 

σοϊου, δύας Κοοκ. δ᾽ ἅπερ στόματι φοινίῳ ἨθΥβθ. 1104. 

δυσαγεῖ ὝοΥΓΔΙ]. 1106. ϑράγματ᾽ ΑΡΔ|]18, ἴοτί. ϑρᾶγμα δ᾽. 

1170. τὸ μὴ οὐκ ἔχειν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει πόλιν γ6] τὸ μὴ οὐχ 

ἔχειν πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει ϑιδαϊτηθ 16 Γ. 1171. ἐγὼ δ᾽ 

ἄτερ μένους Μᾶμγν. ἐγὼ δὲ ϑεσμὸν ὑστάτη ᾿μπεδῶ σφαγῶν 

Ηρυβθ, ἐγὼ δὲ τέρμ᾽ ἄνοστον ἐν πέδῳ βαλῶ Νοντηδῃ, αὐτὸν 

δὲ ϑερμοὺς σταγόνας ἐν πέδῳ βαλεῖν ῬΑΙΘΥ, ἐγὼ δὲ ϑερμὸν 

οὗ τάχ᾽ ἐν πέδῳ βαλῶ Ζακαθ, ἐγὼ δ᾽ ἔϑ᾽ αἵμαϑ' ὕσταϑ᾽ ἐμ 

πέδῳ βαλῶ Βίβθεγῇ, ἐγὼ δὲ τέρμονος τάχ᾽ ἐμπελῶ κακῶν 

Τύυοκοῦ, ἐγὼ δὲ ϑερμόπνους τάχ᾽ ἐμ πέδῳ παλῶ ΚΈΤΟΥ. 

1179. τίς χαίέ σε Ἠβδὶμβοθίῃ. 117854ᾳᾳ. χάἀν τίς σε χκαχο- 

φρονεῖν πίϑοι στυγνὸς δαιμόνων, βαρέ᾽ ὑπερπιϑὼν μελίέζειν .. 

γοερά τ᾽’ ἀναφορᾷ ἨΒΘΥ86. 1174. ὕπερϑεν βαρύς Μαγροϊίουί. 

ὑπερβαρύς τ᾽ (οἱ δηΐοᾶ χαχοφρονεῖν) ΝΟΥΠΊΔΗ. 1175. πάϑη 

μογερὰ ἘΝ ϑομμπηαί. 1176. λάβρος δ᾽ Τοαί. 1180 544. 

πνέων ἔϑ᾽ ἥξειν, ὥστε χῦμά σοι δοκεῖν βρύειν πρὸς .. μεῖζον φρε. 

νῶσόν τ᾿ Ἠδγ86. 1190. ὑμνοῦσι δεῖπνον, δώμασιν προσημμένην 

Ηδογβθ. πώμασιν Ὑ 6ΥΓΔΙ!. 1194. πρώταρχον ἄτης ὙΠ] ΔπιοΥ (2. 

1196. ἐχμαρτυρήσω προὐμόσασα μὴ εἰδέναι ἨΘΥΞ6. 1199. ἀλ.- 

λόϑρουν τέ νιν ογ56, ἀλλόϑρουν πόριν ϑίδαιπι 16 Γ, ἀλλόϑρουν γονῇ 

ΕὟΝ βομηάς, ἀλλόϑρουν πόνους Ζ8Κ88. 

1900. οἷσπερ οὐ Τοάϊ. Ῥοβί 1901 βυρρ!οὶ ΧΟ. ποίαν 

τοσαύτης χάριτος αἰτίαν ἔχων; ἩθΥ56. Ῥοξί 1908 (ΚΑ. προτοῦ 

χκτέ.). 1202 (ΧΟ. μῶν καὶ χτξ.) βυρρ!εῖ ΚΆᾺ. λαβρόν γ᾽ ἐραστὴν 

πρῶτα μὲν κἠνηνάμην ΗθΥΒ6. 1905. παλευτής γο] πάλαι τις 

Βίδη!ου, πελαστής Ἠουβηδηῃ. 1910. πῶς δῆτ᾽ ἄϑικτος Μαγρο- 

Πουθἢ. 1914. δῖνος (οαπὶ ΜΟΙ (10) ὀρϑομαντείας πόνων 

Υ., δίναις ὀρθομαντείας πόνος (γ6] χλόνος) ϑίιαάἀ(τὔ!6γ. 1916. 

φροιμέοις εἰϑισμένοις ΜΑγΡρΟΙΙουΐΒ. 1218. ϑανόντες φασγάνῳ 

Ζακαβ. ὥσπερ οἷς πρὸς τῶν φίλων νοὶ ὥσπερ οἷε πρὸς φέλων ζοοξ. 

1921854ᾳ. τῷ σπορεῖ πρὸς τῶν φίλων χεῖρας... πλήσαντες ἨθρΥΒ6. 

1222. χαὶ τῶνδε ἨοΥΝΟΓάθη. 1993. μαλχόν, λέοντος ἐν λέ- 

χει Ηδργβθ, χλέοντ᾽ ἄναλκιν κτέ. Θιδάίπια]]ον. λύχον τ᾽ ἀἄναλχιν 

Ζακαβ. Ὑογϑαπι ἀο]οί ὙΠ ΔΙ ΟΥ2. 1997. γλῶσσά γ᾽ αἵ- 

ματος 2885. 19975η4ᾳ. οἵα... φαιδρύνουσά νιν, ἄτης .. 

κακὴ τέχνη Μαγρο]ουΐ, οἵαν γλῶσσα μισητὴ .. ἄτην λαϑραῖον 
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τεύχεται χτέ. ΕἸ], οἷά γλῶσσα μισήτης χυνὺύς, λέξασα. . φαι 

δού Ἰοχὴν ἄτης λαϑραίου, τεύξετ τὲ. Μυητγο. 122853α. 
δούνους ὁοχὴν ατῆς λαῦραιου, τευξεται Χτε. 

͵ 
᾿ ΄ ἂν , Ὁ “ ») " ’ 

γλῶσσα .. λείξασα χαὶ σήνασα φαιθρωπὸς Θαχῆ ἄτης λαϑραίου 

“ δ» ᾿ὕ ΄ὉΝῬἬ , ΟΝ 

δήξεται ΚΟΟΚ. 1998. λέξασα χκἀχτείνασα φαιὸρ ἐπ οὺς, 

νΝ ἢ ω Ἁ ; Ὁ “- «- : 
Ὰ το Ξ 

»δίκηνε Ηογ56. χαὶ σήνασα φαιθρῷ νῷ ΜάμνΥ. 1238054ᾳ. τοι 

ἄάνδε τολμᾷ, ϑῆλυς .. φονεύς, τίσιν. τί νυν χτέ. Π6Υ56. 

χύουσαν Ἅιδην μητέρ᾽ ΜΆΙΗΥ. Ἅιδῃ ἨΗθγ86. 1299. ἐν 

παϑῶν ΜΆΒΙΙΥ. 1942. καὶ τάφος 5ογθεπάσπι ν᾽ Θ[ῸΓ. 

χλύοντα λήροις (γ6ὶ λήϑοις) Κοοκ. ἀληϑῶν Μδγηρο]ουῖῃ. ὧδ᾽ ἐπε- 

ξηχασμένα ἮΘΥ58. 1944. ἀκούων Μαγροὶ]ουΐΙ. 1961. ἢ 

χάρτ᾽ ἀκούων παρεχύπης Μαγρο οί, ἢ χάρτ᾽ ἀωρῶν παρεχόπης 

πεις Ζακαβ. ἢ χάρτ᾽ ἐναργῶν παρ- εἰ 
’ 

Ηδγβο, ἦ κάρτ᾽ ἄρ᾽ εὖ περεσχοὺ 

εχόπης γρησμῶν ἐμῶν Θιδατπ 16 }.. 1962. τελοῦντος τοὔνομ᾽ 

ἔτι γ᾽ ἀμηχανῶ Τοάϊ. 1954. δυσπυϑῇ ὝΟΥΓΔΙΙ. 1255. πα- 

παῖ, παπαῖ. } οἷον τὸ πῦρ περᾷ δ᾽. ἐπέρχεταί τε μοι Ηδγ56. πά- 

παῖ νέῳ τὸ πῦρ μ᾽ ἐπέρχεται μένει ἘΠ Βεμπηϊαί. ὑπέρχεται 

Α Ρᾳ}}15. 1956. οὗ ᾽γώ: ποῖ φύγω; ἨΒΘΥ56. 195954ᾳ. ὡς δ᾽ 

εἰ φάρμαχον τέμνουσα .. ἐνέσιν ποτῷ ΖδΚδ5. 1960. ἔνϑεσιν 

ποτῷ Ηθγ58. 1926054. μῖσος ἐνθεῖσα σχύφῳ ἐπεύξεται οοκ. 

1263. ἀντὲ τέσασϑαι φόνῳ ΜΆ... 1926854ᾳ. τόδε, σκῆπτρόν τε 

χαὶ ἨθΥ56. 1965. σεμνὴν πρὸ ΗΘΥ56. 1266. φϑόρον᾽ τά- 

γάλμαϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμείβομαι Η6Υ5θ. πεσόντα ϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμεέβομαι Υ οΥτΑ}}. 

1967. ἄλλην δ᾽ ἀλῆτιν Μᾶδ]γ. δ ΘΥΒᾺΠΙ βυβροοίαπι μαθοὶ Υ. 

196954ᾳ. ἐποπτεύσας πάλαι... καταγελωμένην ἐμέ ΑΝ ἸἸΔΠΙΟΝΙΖ. 

196954η. ἐποπτεύσας τε, μὴ. - φίλων μ᾽, ὑπ᾽ ἐχϑρὼν οὐ διχορρό- 

πως μάϑῃ Ηργβ6, ἐποιχτίσας (γοὶ ἐποιχτέρας) δέ με.. χαταγελω- 

μένην μέγαν γέλων ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐ διχορρύπως μ᾽ ἄγει Κορκ. 

1970. χἀνταῦϑα κόσμων Ζ8Κ88. 1927054ᾳ. χαταγελωμένην ὑπὸ 

φίλων τε χἀχϑρῶν Μαγροϊ οι. 1276. ἐπέξηνος Θίδηϊου. 1277. 

φοινίέῳ προστάγματι ΜΆΒΙΥ. 1982544ᾳ. ϑριγκώσων, φίλοις αὔξημ᾽, 

ἐνυπτίασμα κειμένου πατρός (1284) Ηογβθ. χάτεισιν" ἄτας .. ϑρι- 

γκῶσα: φίλοις ἄξει (1284) ΥΥΠΔΠΙΟΥ̓ΙΐΖ. 1288. Ησυπο ΥΘΓΒΌΠΙ 

ρΡοβὺ 1288 οο!]οοδῖ ΒΙΒΌΘΓΡ. 1985. τί δῆτά σ᾽ οὖσ᾽ ἐπαχτὸς 

ΕὟ Βομπιαϊ. 1989. ἰοῦσ᾽ ὑπάρξω' τλήσομαι τὸ χατϑανεῖν. 

ἄραρε γάρ" πρὸς ἕρκος ἐχ ϑεῶν μέγα (1288) (Ἅιδου πύλαισι ταῖσδ᾽ 

ἐλαφρὸς ἐμπελῶν ΗΘΥ56. ἴϑ᾽. οὐ στενάξω" τλήσυμαι γ6} ἐοῦσ᾽ ἄρ᾽ 

εἴσω τλήσομαι ἘΝ ϑομπιαί. ἰδοῦσ᾽ ἃ πράξω Μεοίσθετ. ἰοῦσα 

πρᾶξιν τλήσομαι τοῦ χατϑανεῖν ἘΙΒΌΘΓΕ. 1294. πολλὰ δὲ σχε- 
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ϑρά Ὑ οΥΓΑ!!. 1998. ὦ ξένοι. χρόνῳ πλέῳ Ηδγβθ, οὗ, ξένοι, 

ϑρόνον πλέω ΖακαΒ. χρόνος πλέως Τοάΐ. 

1308. εὐχόλως ΜΠΠἸΔΠΙΟΥ ΙΖ. 130654ᾳ. φῦ φῦ... ἔφυξας; 

ἐς: τέ δ᾽ ὀσφαντὸν στύγος; ἨΘΥ568. 1807. φρενὶ ΝΥ ΠἸΔΙΠΟΥΪΌΖ. 

στύγει 5ογἰ θθπάαπι υἱάθίαν. 1309. χαπνὸς τόδ᾽ Ηδργβ6. ἦ που 

προσόζει ΒΙαγ 68. 131954ᾳ. ρΡοβδὺ 1819 ἱγδηβροηϊὶ Τοάΐ, ρμοβί 

1315 οοἸἰ]οοαΐ, ἀο᾽ο 5 νου θυ8. 1810 -- 1525 γοὶ οἰΐδη 1316 -- 1829, 

Ὗ ΟἹ οτί. 131554ᾳ. οὔτοι... φόβῳ ζέρχους περιπτάς, οὔτ᾽ ἀναΐξ- 

νομαι ϑανεῖν") ἀλλ᾽ ὡς φϑανούσῃ χτέ. Ήδγυϑβο. 1316. ἀλλ᾽ εὖ 

(γ68] χαλῶς) ϑανούσῃ .. μοι τότε ΜΆΒΙΥ. 1319. ταῦτα σ᾽ Τοαΐ. 

1391. εἰπεῖν ἡριϑνὴς ϑρῆνον ἨουϑβιΙηΔΗ. 1382154ᾳ. ῥῆσιν ἐκ φρε- 

νῶν ϑέλω ἐμῶν τιν᾽ αὐτῆς Ηογϑε, ῥῆσιν ἐκ ϑρήνων ϑέλω ἐμοῦ τιν᾽ 

αὐτῆς ΜΆ. 1393. τού: τ᾿ ἄνω τιμαόρους Μαδγηρο]ϊου , τοῖς 

νέοι: τιμαύροις Ἠουβπηδῃ. 132354ᾳ τῷδ᾽ ἐμῷ τιμαύρῳ, ἐλϑεῖν 

φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίσιν νόμῳ ἮθΥ56. τοῖς πατρὸς τιμαύροις ἐχ- 

ϑροὺς φοναῖσι ΝῊ 6}. τοῖς νέοις τιμαύροις ἐχϑρῶν φουνεῦσι τῶν 

ἐμῶν τίνειν ὁμοῦ Ζ8Κ85. 1394. γρέος φονεῦσι δεσποτῶν τίνειν 

ΥΥ Πδπιον Ζ, ἐχϑροὺς φόνευσιν τοὺς ἐμοὺς ΥοΥΓΡΑ]]. 1928 (μό- 

λις ϑίδῃ!ου), βουλῆς Ηργβο, ὅλην ΜΆ]Υ. 1331. πᾶσι βροτοῖσιν" 

{τὸ γὰρ ἐκλεῖπον παπταΐνουσιν), δαχτυλόδεικτον δ᾽ ἨθΥ56. 1997. 

ἀποτείσας (οἱ 1889 ἐπικραΐίνει) ὙΝ Ε]}. 133854ᾳᾳ. χαὲ.. ϑανὼν 

αὖ πως ποινὰς ὅδ᾽ ἄγαν ἐπικρανεὶ, τίς ἂν αὖτ᾽ Βομν γαῖ. ἀπο- 

τίσῃ . . ἐπιχράνῃ 2885. 1339. ἀΐα ᾿πικρανεῖ Μαγροϊϊουί!, ἀν- 

τεπιχράναι Ήδγβο, ἀντεπιχραένει ΝονΠηδῃ, ἐπικλαρώσει ΑΝ ̓ἰαπηονεῦ2. 

1340. τίς ἔτ᾽ εὔξαιτ᾽ ἂν βροτὸς ὦν Μαγρο]Ἰουΐῃ. 1842. πλη- 

γὴν ὃ ἔ Ζ2αΚα5, ἴοτὶ στέρνων ἔσω. 1868. φροιμιάζονται τορῶς 

ὙΠ Δπ ΟΥ̓ 2. 1855. μελλούσης δέος ΝΟΝΠΊΔΗ. 18δδ54. οἱ 

δὲ μελλούσης κλέος πόλεως πατοῦντες ΗΘΥ56. 1858. τοῦ δρᾶν 

ποτ᾽ ἐς τί καὶ τὸ βουλεῦσαι φέρει ἨθΥ88. τοῦ δρῶντος ἔς τι χαὶ 

τὸ βουλεῦσαι πέρι 1, ϑομπιαί, δρασϑέντος ἐς τί καὶ τὸ βουλεῦσαι 

πέρι, Μᾶϊν, οὐ δρᾶν γὰρ ἔστι, κεὶ τὸ βουλεῦσαι πάρα ἘΙΒΌΘΓΕ. 

ἔστω... πέρα Ματροϊϊουῖ. βουλεῦσαι, τέ μή; ΝΥ ΠΔΠΙΟΥΊΙΖ, βου- 

λοῦσαι χερέ Ζ488. 1861. βών χτιλοῦντες ΥοΥΓΔΙΙ. 1968. 

τεχμήρι᾽ εἰσίν, ἨθΥδ68. 1369. πάντυϑεν ἐπιϑύνομαι ἨΘΥΒθ6. 

1373. Ιῃ 560 }}0110 ζὡς) δυνήϑως ῬΑΡΑΘΘΟΓΙΡΊΟ. 1876 54ᾳ. ἀφρόν- 

τιστος πέλει δίχης ΜΆμ]γ. ἀφρόντιστος πέλων, νξέκχης .. χρόνῳ 

δίκη Ζαϊκδϑ. 1377. νίκη τ᾽ ἀλαιὸς ἦλϑε Ηθγβε, νέκῃ τέλειος 

Δ ΠΔπ ΟΥ̓ ὑ2. 1380 μοί 1882 οοἸ]]οοδί ΝΥ Πα ΟΝ 02. 1985. 
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Ζηνὸς τρέτου σωτῆρος Ζ8Κ85. 1387. χαίτοι φονευτὸς ϑυμὸν 

ὁρμαίνει ποσῶς ΠθΥ56. μῦϑον Μδτρο] οα[ἢ. ὀρυγάνει: πόσις 2885. 

1388. σφυγὴν ΑΝ ΔιμΟΥΪΙ2, πάχνην ΜΆΙΪΥ. 1398. γαέροιτ᾽ ἂν 

ἢ οἰκτεέροιτ᾽ ΗΘΥ56. ἐγὼ δέ γ᾽ (γε] ἐγὼ μέγ᾽) ἥδομαι ΕΝ Βομπιαιί. 

139454 εἰ δ᾽ ἦν πρέπον τῳ ϑεοῖς ἐπισπένδειν νεχρῷ, ὅδ᾽ ἂν δέκαιος 

ἦν, ὑπέρδικος μὲν οὖν Ματγροϊουθ, εἰ δ᾽ ἦν πρέπον νόμος τ᾽, ἐπι- 

σπένδειν νεχρῷ τάδ᾽ ἂν δικαίως ἦν χτέξ. Ζ8κ85. 1996. [Ιῃ 50 ΠΟ] 10 

ἤγουν ἐν (δρόμῳ) φόνου ῬΑΡΑΒΘΟΓΡΊΙ. 

140954ᾳ. δαμοϑρόοις ἀραῖς ἀπέδικεν, ἀπέ 

1410. ἀπέχανες, ἀπέταμες Ματγροϊϊουϊ, ἀνέδεκες ἰταμῶς; ΗθΥ56. 

ἀπόδικος ἀπόδαμος ἀπόπολις ἔσῃ ΜΝ απο Ζ. ἀπόπολίς τ᾿ Τοαϊῖ. 

1418. ἐχχεὶς ἀράς ΜΆΒΙΥ. 1415. ὅτ᾽ οὐ ΜαπιονΖ, ὡς οὐ 

ΕἸβυοῦρ. 1422. λήγοντ᾽ ἀπειλῶν ϑιδαςηα]]6Γ. ΘΟΒοΙ πὶ αὐοῃ- 

ἄατπα ζαΐϊθ56: ἀναγχαίως τοιαῦτα ἀπειλεῖ ὡς παρεσκευασμένη ἵνα κτέ. 

Ραΐαί Ῥαρδρθογρῖα. 149295α4. τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖς ὡς παρεσχευασ- 

μένῃ ἐχ τῶν ὁμοίων πεῖραν εἰσελϑεῖν κράτους" οὐ γὰρ φϑονήσω, 

χερὶ νικήσαντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν σ᾽ Ἠ6Υ56. 1423. γερέί τε ΝΥ Ια- 

ΠΟΥ ΙΖ. 1428 [πὸ 56 1 ἴοτί. σ᾽ ἐλέγχεσϑαι. 1480. σ᾽ 

ἀτίετον ἔτι χρή Β᾿ΙΒΌΘΓΡ. 1439. χἂν τήνδ᾽ ἀχούοις ἘΝ ϑομηηϊαί. 

χαὶ τῶνδ᾽ ἀκχούοις ὁρκίων ἐπῶν, θέμε Ηουςπιᾶῃ. ἀχούειν ὑρχίαν 

φήμην ϑέμις Ματρο]ου ἢ. ἀχούσαϑ᾽ Ἠεγνογάθη. ἑρχέων ΗθΥϑ6. 

γογβαμ ροβί 1485 ΟΟἸΪοΟδί, ἀο]οιϊ5 ν. 1436---838, Βδίδαϊηδ!1θγ. 1492 

--84 ροβὶ 1488 οοἸ]οοαῦ ΑΝ ΠΔΠΙΟΝΙΙΖ. 1435. οὔ μοι φόβου σ᾽ 

ἔλαστρον (ἀλάστορ᾽ ΜΆΒ]Υ) ἐλπὶς ἐμβαλεῖν Ηογ586, οὐ σὺν Φόβῳ μοι 

μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν ΝΟΥ ΠΊΔΗ. 1435 -- 38 ἀο] 6 πάϊ ν᾽ ἀθηΐυΓ. 

Απίο 1436 Ξυρρὶοεὶ χεῖνος δ᾽,β ἀνὴρ χαχοῦργος, οἷ᾽ ἔδρα, παϑὼν 

Ηργβο, τέ χαὲ φοβοίμην; ἀξίως ἀνὴρ ὅδε Τοαί. 1441. ἡ δ᾽ 

αἰχμάλωτος ἠδὲ Ηθγϑ6. 144154. εγθα χαὶ τερασχύπος .. 

τοῦδε ἀοϊοὶ ΝΥ απο 2 5θουϊα5 Ναυοκίαπι ααἱ ἱπίογροϊαΐογθπι γθγ θὰ 

ροοίαθ δάδυχίββθ βυβρίοδίαβ θϑ. 1441. 44. ἥ τ᾽ αἰχμάλωτος 

ἦδε ϑεσφατηλόγος καὶ χοινόλεκτρος ναυτίλων ἐν σέλμασιν (εὐνῆς 

τε τοῦδε ζῶσα καὶ ϑανοῦσ᾽ ὁμῶς) ἰσοτριβής χτέ. Τοαί. 1449. 

ϑεσφατηγόρος Νδιοᾷκ. 1442 Ξηα. καὶ χοινόλεκτρος, ναυτέλων ε 

ἐφ᾽ ἑλμάτων πιστὴ ξύνευνος τοῦδε, ϑεσφατηλόγον ἔσϑ᾽ ὡς τριβήν, 

ἄτιμα δ᾽ οὐκ ἔπραξ᾽ ἄδην ἨΘΥβ86. 1445. αὔτως Ηεογϑ8θ. 1447. 

κεῖται, φίλη τὼς τῷδ᾽, ἐμοὲ δ᾽ ὑπήγαγεν ΗρΥϑ6. 144754. φίλη τοι 

τῷδ᾽, ἐμῇ δ᾽... εὐνῇ ΜΆΒΙΥ. ἐμῇ δ᾽ ἐπήγαγεν φυχῇ παροφώνημα 

Ζ8Κ85. 1448. χείνης παροφώνημα Ματγροϊϊουῖ, ἀνὴρ παροφώ- 
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νημα ΥἩΥ Ἰαπιον 2. τήνδ᾽ ἐμῆς χλιδῶν ΝοΝΠΔΗ. 1449 564. 

γεογρίθυς 1542---46 γοβί Υ. 1606 ὑγδηβροβὶςβ πη 5 ΓΟΡΠΔΓΕΠΙ 

οταϊποπι: α β γ α΄ γ΄ ὃ. πιθδοάυπι, δ΄ ε β΄ ἔ ε΄ ζ΄ 5ἰαίαϊ Νον- 

Ιη8Π. 1451. τὸν ἀεὶ μόλοι Ἢ ἸἸαπιον 2. μόλοι φέρουσ᾽ αὐτοῖ- 

σιν ἡμῖν Ηργ56. 1466. δὲ χἀπέφϑιτο (ἀο]οῖο βίον) Ηδγβ8. δ᾽ 

ἀπεφύχη βίον Ἰ)αΥ 68. 1466. ἀὺ παράπαν ὁμόνους Ἐλένα ἨθΘΥ56, 

ἠὼ Δαναῶν ἀνδρῶν ᾿βλένα ζακαθ5, ἐὼ παρὰ πῦρ ὄνομ᾽ οὖσ᾽ “βλένα 

Ηουϑιηδῃ. 1469. νῦν δὲ λέαν 5ογθοπάυπ) νἱἀθίαγ. τελείαν" 

(ἄς) Μαγροϊίοαι. πολυύμνατον Νονηδηῃ. 1469 54. πολύμνα- 

στον πενϑείαν ἔχτισ᾽ ὧδε δι αἷμ’ ἄνιπτον Ἐ᾿ΙΒΌΘΓΡ. 1459 564. 

νῦν δὲ τέλειον ἐπήνυσας αἷμ᾽ ἄνιπτον, τοῖσδε δόμοις ᾿Ἐρινὺς ἐριὸ- 

μαντὸς τόσανδρος οἰζύς ἨθΥ586. 14615-4ᾳ. ἦν ποτ᾿ ἐν δόμοις 

ἐρινὺς δάμαρτος, ἀνδρὸς οἰζύς Μαγροϊου. 1468. μὴ δὴ Ηδγ86. 

1470. διφύαισι ΜΑγΡΒΟΙϊουΝ. 1471. γρέως ἰσόφυχον γυναικῶν 

Ηδγβθ. σινόφυχον Νούπιδη. 1474. ἴῃ 50}0110 ᾷἄδει γτὸ δικάσε, 

γϑαυϊγιῦ Βίβθοσα. 147456. σταϑεὶς ἐκνόμως ὕμνον ὑμνῶν ἐπεύχε- 

ται δίκαν ϑοῆηγ. 1478. ἐπαυχεῖς ἔτι Ηθγ56, ἐπεύχεται {δάμαρ 

εἰ}, ἐπεύχεσϑαι δοχεῖς ΜΝ ἸἸΔΙΙΟΥΙΖ, (Ἀρᾶν) ἐπεύχεται ἘΙΒΌΘΓΡ. 

1477. τριπάλαιον ϑο!ινοΓαί. 1479. ἔρωϑ᾽ αἱματολοιχὸν Ῥδαν. 

1480. τεώει" τρέφεται Μδτρο!ουῃ. τρέφεται χαὶ νᾷ, πρὶν Ηουϑ- 

ΙΏΔΗ. 1481. νεόλιχνος ΗθΥ56. 1482. ἦ μέγαν αἵμασι τοῖσδε 

Νονπῖδῃ, ἢ μέγαν ἐκ γενεᾶς (γ6] ἐν γενεᾷ) ῬΆΙΘΥ, ἢ μέγαν οἰκόσι- 

τον ΜΠΗΔοΝ 2, ἢ μέγαν ἐν δόμοισει᾽ ϑομιννογαϊ, ἢ μέγαν εἰκόσι 

ταῖσδε Ἠουβπιαπ, ἧ μέγαν ἔγκασι τόνδε 5οτ)θοπάμμπι γἱἀοίαγ. 

1489. τί τῶνδ᾽ (οὖν) ὙΝἸΔΙΊΟΥ ΙΖ. 14935η. ὑφάσμασιν ὧδ᾽ 

ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνεύσας ϑεοσέπτωρ ἨΘΥΞ6. 1494. ἐχ- 

πνεύων Ἢ ἸΙΔΠΙΟΥΌΖ. 1496. (ὦν) δολίῳ Ματροϊουΐι, {(πρόκει- 

σαὼὸ δολίῳ ΜΝ ἸΙΔΙΊΟΥ (2. 149654ᾳ. (ὦν δολίου μόρῳ δαμεὶς ἐχ 

χερὸς κἀμφιτόμῳ βελέμνῳ ἨΘΥ56. 1497. παλάμνῳ ΝονΠΊΔΗ. 

1499. {μὴ δ᾽ ἐπιλήϑου τοῦ δαέμονος, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος ἦν") μηδ᾽ ἔτι 

δεχϑῆῇς ΗδΘΥ56. 1499 4. μηδεὶς λέξῃ δ᾽ ᾿᾿γαμεμνονίαν καΐνειν 

ἄλοχον Ἐ Ὗ ϑομπιϊαί. 

1600. ἄλοχον {τοῦδ᾽ ὀλέτειραν) ΝΘΟΥΤΙΔΙ. 1604. ἀπέτι- 

σεν ({φονίαισι δίκαις) ΝΟΥΝΠΊΔΗ. 1606. ἀναέτιος σύ ὙΝἸ]ΔπΙΟΥ 2. 

1612.54. τάλας Ἄρης ὁπαδός, οἷ προβαίνων .. πατάξει ΝεονΠηδη. 

ὕποι δοκεῖ προβαίνων ἁγνὸν κουροβόρον παρέξειν ΜδΥρΟΙΙου, ὃ 

παιδιχᾷ προσβαίνων πάχνᾳ κουροβόρῳ παρέξει Υ ετΥ8}}. προβαΐνει, 

πάχναν αὖ κουροβόρον ΜἸἸΔΗΙΟΥ̓ 2. 1622. οὔτ᾽ .. γενέσϑαι 
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{τἀνδρὶ πρὸς ἡμῶν, οὔτ᾽ οὖν ἀσεβεῖς ἔρραφα τέχνας) ΝΥ Ηἰαπιον 2. 

1622954ᾳ. οὐδ᾽ ἀνελεύϑερον ἄν μοι ϑάνατον τοῦδ᾽ ἐγκαλέσαις Η6Υ56. 

152354. γενέσϑαι (τοῦδε γὰρ οὕτως) δολίαν τ᾽ ἄτην Μαγρο]ϊουςῃ. 

1621. παῖδ᾽ ᾿Ιφιγένειαν, ζἔϑυσε πατήρ ἋΝ ἸΙΔΙΙΟΥΙΖ. 15275ᾳ. 

τὴν πολύκλαυτον ἀνάξια δράσας .. πάσχων Νοντηδῃ, τὴν πολύκλαυ- 

τον ἀνάξια δράσας ἄξια πάσχων Ἰφιγένειαν Μαγροϊϊοῦ. 1628. 

δάϊα δράσας, ἄξι᾽ ἀποσχὼν ἘΘΥ56. 1686. δηλοῖ ΑΝ ΠΑπιοΥ 12. 

1687. Δέίχᾳ δ᾽... δὴ ϑήγει βέλος Πθγ56. 158754. δίκη... ϑή- 

γεται. . μοίρᾳ ΜΑτρο] Ιου, φυχὴν δ᾽ ἐπ’ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνεε.. 

ϑηγάναισε μοῖρα ϑοιινεγαί, Δίκας .. ϑήγει βλάβας... ϑηγάναις 

Μοῖρα Β ΗϊΠΔοΟταπαϊ. 1538. ϑηγάναισιν ἄορ Ἠοιυβπιδηῃ. 1642 

--46 οχρυησὶί Ηδγβ6. 1640. μελάνων ἘΒΙΒΌΘΓΩ. 154754. 

τίς δ᾽ ἐπὶ τύμβῳ (λιπαρῶς) αἶνον ζἀπαμβρύσας) ἐπ᾿ ἀνδρὶ. . ἐάπ- 

των, (ἰαλέμων) Νονπδῃ. 1649. τίς ὑγιείᾳ Ηουβάθ. φρενῶν 

χυρήσει 28 Κ83. Ρορὶ 1652 Ξυρρὶοεὶ ὡς ἐπιεικὲς ἐφ᾽ ἡμῶν. 

μείζους δ᾽ ἄλλοϑεν ἕξει χαρέτων τίμάς ΗθργΥΞθ6. 16δ854ᾳ. οὐχ 

ὑπὸ χκλαυϑμῶν καὶ στοναχῶν τῶν ἐχ τῶνδε δόμων, ἀλλ᾽ Ἰφιγένεε᾽ 

ἀγαϑιζομένα ϑυγάτηρ, ὡς χρή: φιλία φέλιον πατέρ᾽ .. χεῖρα βα- 

λοῦσ᾽ ἀγαπήσει ϑοινοΓαί. 160454. τίς τὰν ἀρὰν ἂν .. τέτηχ- 

ται γὰρ γένος προσάφει ϑοινοτΓαί. 1606. πρὸς αὔξῃ 2888. 

1568. ἐπερῶ δαίμονε ἨΘΥ56. 16θ6854ᾳ. δαίμονα τὸν Πϊλεισϑενιδᾶν 

πιστωσαμένα τάδε ϑοινοτάί, 1669. τάδε μιν Ηουβάθ. [15ὅθ95ᾳ. 

ὅρχους τ᾽ ἔμεν ἧ... δύστλητα πορόντ᾽ 1, ϑο᾿ιπηϊαί. 1609 --71. 

ὅρχους ϑέσϑαι μηχέτε γένναν φοἰοτὶ8 οἰοοιῖ5 Τοάΐ. . 1670. δύσ- 

πληστα Ηογβο. 15δ705ᾳ. ἐόντ᾽ ἄλλην γενεὰν ϑοινογαί. 1679 5ᾳ. 

βαιὸν ἐχούσῃ πᾶμ᾽ ἀπόχρη μοι χτεάνων τε μέρος Ἠουδηίδη. 

1673 544ᾳ. χτεάνων δὲ μέρος μοι πᾶν ἀπόχρη χἀλληλοφόνους μανέας 

ως ἀφελούσῃ ϑοιπογαί. 15713---Ἴ6 ἀοϊοί Καὶ ΕἸοΙβοθβπαπη. 1574. 

πᾶν, ἀπόχρη ᾿μοὶ δ᾽ ὝοτΤΆ!!. 1691. προϑύσων μάσσον᾽ ἢ φίλως 

Ηδγβθ. προσηνῶς μᾶλλον Ηουβπιᾶῆ. [59154. τὠμῷ προϑύμως.. 

δοχῶν χρεουργὸν . .᾿Δτρεὺς παρέσχε ΝῊ ̓ἰαπιον 2. 16945α4. τὰ 

μὲν χάρα καὶ πόδε χερῶν τ᾽ ἄχρους κτένας ἔχρυπτ᾽ ἄπωθϑεν ἀν- 

δραχὰς καϑήμενον. ἄσημα δ᾽ αὖϑ᾽ ὅδ᾽ εὔτυκχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν ἔσϑει 

βορὰν ἀσατόν, ᾧ σορὸς γένει ἨΘΥ56. 1695. ἔχρυπτ᾽ ἄνω ϑεὶς 

ἀνδρακὰς δατούμενος ΤῊ γοὶφί. ἄνϑραχος καϑημμένου Ἠουδπιδῃ. 

169ὅ54ᾳ. ἔχρυπτ᾽, ὃ δ᾽ αὐτῶν... ἄσημ᾽ ἄνωθεν Τοαϊ. 

1601. ἐύνδικον Κατβίοη. ξενοδόχῳ τιϑεές τ᾿ ἀράν Ηθγβο, 

ξενοδύόχῳ ᾿πιϑεὶς ἀράν ΜΆΉΪΥ. 1008. ἐπίδικ᾽ ἀϑλίῳ Υ οΥΤᾺ]]. 

Αἢ ΔΑΘΑΜΕΜΝΟΝΕΜ. 3561 

1606. ὄντα μ᾽ ἔλιπε, κἀϑλίῳ Μαγροϊϊουῖ, ὄντα μ᾽ ἔρνος ἀϑλίῳ Ἐ 

Ὑ Βομπιάϊ, ὄντα μητρὶ χἀϑλίῳ ΖαΚαβ, ἐπιτεγϑέντα μ᾽ ἀϑλίῳ ΤῈ 
γοϊρί 1600δὅ5ᾳ. τρέτον γὰρ ὀπτὰ μετὰ τέκν᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ συνε- 
ξϑλᾷ με Ἦθργβθ. 1612. ὑβρίζοντ᾽.. σέβω, (οὐδ᾽ αὐτὸς εἴ τις 

τῶν χαχῶν ἀναΐτιος) Ηργ86. Εοτί. ἐν νεχροῖσιν. 1018. φὴς 

νέχυν Ζ81Κ88. 1614. μόνος τ᾿ ὙΥΠδιηονΖ. μόνος δ᾽ ἐπευχτὸν 

εν φόνον; {εὶ δὴ μάλ᾽ ἀδέως αἰτίαν τήνδ᾽ ἐνδέχῃ» Ηδογβθ6. 1610. 

δημορριφεῖ απο 2Ζ. 1620. γὡὼς Μαγρο!ουΐῃ. γεερούμενον 

Θιδαϊ πη 16 γ. ἴοτί. χεχρημένῳ. 1021. δεσμῶν ὝΕΥΓΆ]1]. χαὐτὸ 

γῆρας ἘΒΙΒΌΘΓΡ. 1625. γύναι σὺ τοῦ σ᾽ ἥκοντος Μίδοπαρβμίθη. 

1625ὅ54ᾳ. γύναι, σύ τοι ϑήγοντά σ᾽ εἰς μάτας νέον οἰχουρόν, εὐνὴν 

ἀνδρὸς αἰσχύνουσ᾽ ἅμα, ἀνέριστ᾽ ἂν ἡγοῦ τῷδε βουλεῦσαι μόρον; 

Ηργβο. σὼὸ φὴς ἥχοντος .. τόνδε βουλεῦσαι μόρον ἩΥ ἰαπιον 2. 

1680. πάντα τοι φϑογγῆῇῆς χαρᾷ ἘΝ ϑομπάι. ὑπὸ Μαγρο]ϊουΐῃ. 

1085. οὐδ᾽ ἔτλης Ηργ86. 1638. {ὃν ηὐλαβεῖτ᾽ ἄν. νῦν δ᾽, ἐπεί 

γ᾽ ἄρχης πόλις) ἔκτοσϑ᾽ ἔτ᾽, οὐδὲ χρὴ ματᾶν, πειράσομαι Ἠθγβ6. 

1640. ζεύξω παριεὶς Μδγρο]οα ἢ. βαρείαις" οὐχ ἱμῶ Ἠδγβο, βα- 

ῥεέαις ὄντα μὲν ΖαΚᾶ8. σειραφόροις ΝοΥΤηΔη. 1643. τί δ᾽; ἡ 

ἬΘγ56. 16048--48 ἀεο]εἰ ΗΥΟΙΐ. 1044. ἀλλὰ συγγενὲς 

2888. 1646. ἔχτειν᾽, (ἄδειαν τῇδ᾽ ἐπήλπισας δίχης ἕξειν: 

Ὀρέστης χτέ. Ἠδγ56. 1049. τάδ᾽ ἕρπειν, καὶ τελεῖν Ηβδγ56. 

ἀλλ' ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽, ἔρδειν χαὶ λέγειν γνώσῃ δέχα ΒΙϑΌοΓΡ. 

Ιηἴοῦ 1049 οἱ 1660 ἄπὺβ γουβὰβ οχοϊϊββαὸ ρυΐαὶ Τοαΐ. 1052. 

χἀγὼ ξιφήρης ἨογποΓάθηῃ. 1064. ἕτερα δράσωμεν ϑομνοτγαϊί. 

1666. ἀμὰ γὰρ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πρότερα ΕὟ ϑομιηϊάί. τόδ᾽ ὙΙ- 

ἸαπηονΖ. ἐξαμῇσαι τέλσα ϑιδαίτη 16 Γ. 10ὅθ54ᾳᾳ. ἅλις πα- 

ρέστω" μηδὲν αἱμῶμεν νέον. στεῖχε καὶ σὺ χοὶ γέροντες, τοῦ 

πεπρωμένου πλέον πρὶν παϑεῖν ἔρξαντε' γαέρειν γρῆν.. μόχϑων 
τενεῖτε ϑομνογαί. 1067. στεῖχε δὴ σὺ γοὲ γέροντες Ἢ 61]. 

1067 5ᾳ. στεέχεϑ᾽ οἱ γέροντες ἤδη πρὸς δόμους, τετρωμένους πρὶν 

παϑεῖν. στέρξαντας αἴρειν γρῇν δΠποηγΠι8, στεέχετ᾽ ἤδη μοι, γέ- 

ροόντες, -. ἔρξαντες (γ6] εἴξαντες) αἰσχρόν" χρῆν ΒίΒθεγρ, στεέχετ᾽ 

ἤδη τοὺς γέροντας ἐς δόμους πεπρωμένους πρὶν παϑεῖν ἔρξοντες" 

χρῆν ὝοΓΓΆ]]. πρὸς πόνοις πεπρωμένοις τοῖσδε πρὶν παϑεῖν ἔρξαν- 

τες, καιρόν Ζαῖαβ. πρέπον μὲν οὖν, πρὶν παϑεῖν" ἔρξαι δ᾽ ἄκαιρον' 

χρῆν Ἠθργβ6. 1068. πρὶν παϑεῖν, ἔρξαντας ὥραν, γρῆν, τάδ᾽ 
ὡς ἐπράξαμεν Ἠουβπίδῆ. γρὴ Ἠαδτίυῃρ. 1669. εἰ δ᾽ ἔτ᾽ αὐ 
μόχϑων γένοιτο τῶνδέ τις ἤργβο. τῶνδ᾽ ἄνη, στέργοιμεν ἄν Ματ- 
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σο!ουΐ, τῶνδ᾽ ἄλῃ, στεγοέμεϑ᾽ ἄν Ἠουδβπιδῃ, τῶνδε παῦ λ', ἑλοί- 

μεϑ᾽ ἄν Ζ28Κ88. 16ὅ954. εἰ δ᾽ ἄχος .. τῶνδ᾽, ἅλις πεπληγμε- 

νοι δαίμονος ... δυσμενοῦς, δεχοέμεϑ᾽ ἄν ΕὙΝ 8ομπηαι. ' 1664. 

γνώμης ἁμαρτὼν τὸν χρατοῦντα χερτομει ϑομσογαί. ὃ Φ9ν 

τὸν χρατοῦνϑ᾽ ἁμαρτάνειν ΥΕΥΤΆ]Ι. δ᾽ ἁμαρτὼν τὸν ΟΎΦΕΟΝΣ , 

ὑβρίσας, γοΥϑατη ροϑὲ 1649 ἱΠΙΘΓΡΟΠΘΗΒ , Υ ΠΑ πιον 2. ὃ ὝΨΗ 

τὸν χρατοῦντα τοῖς λεῴς Ηουβπιδη. τὸν χρατοῦντα (τῷ χρατοῦντι 

Ῥϑυν) δύσφορον ϑίδῃϊου. 1609. πρὰς σὺ πιαίνου Ηδθγ86. 

παῖζ᾽, ἀγάλλου δὴ μιαίνων Ἐ Ὗ ϑομπιῖάϊ. , 1670. μωρίας ποτε 

ὙΠαπιον 2, μωρίας φρενῶν ϑιδάϊπ!!οΓ, ἐπηρείας, γέρον ΡΥ 

ΘΟΒπάϊ. μωρέας χερί ΜροίζβεΓ. 1672. ὅλαγμα" πᾶν ἐγὼ (αἱ 

ἴοσθ Μυβρτ.) ὟὟ ΟἹ]. 1078. χρατοῦντε τἀπὶ δωμάτων ϑοιπογαί. 

Ιπ 560}. Ιοροπάμυπι: χρατοῦντες τῶνδε τῶν δόμων διαϑησόμεϑα 

ν᾽ 
Ἂ “ 

τὰ χατ᾽ αὐτοὺς καλῶς. 

ΑΌΘΕΝΘΒΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΝΌΑ 
ΑΒ 

ὈΗΘΕΡΒΘΝΟΒ. 

ϑθρδγαίπη θα! ἀθγαηΐ ἰἈθ.]Δπ Α διάσνίοκ (1884), ΤΗροά. 
Ηδυβθ (αἴθ Ογθϑίϊθ 468 Αθβοῦυ]β 1884), ΝΟρΟΚΙοίη (Δ βοῦν 8 
Οτοβίϊθ 1888). Α ὟὟἢ γουγδ]} (1898). 

4, χήρυξον γε] κηρύσσων Ῥᾷ]οΥ. 19. Βομοϊαμη ἀντὲ τοῦ 
πῆμα νέον δὰ οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο γ. 16 τοΐογέ Ῥαραρθοοτρία. 24. 
φοινέας ἀμυχϑεῖσ᾽ Νονπίδη. - 26. βιαίως ὧδ' ἰωυγμοῖσε Ηργβδ. 
2954. προσφέρτοις τολμᾷ κλεπτῶν ἀγελάστοις Ηδγ56. 92. το- 
ρῶς δὲ Φοῖβος ῬαΙδθΥ, τορῶς Φόβος γὰρ Νεονηδη. 99. πόνων 
ὀνειρόμαντις Ηδγ56. 94. ἀωρὲὶ νυχτὸς Ηργβθ. 9ὅ. ἔλασε 
περίροβον Ἠργβθ. περιφόβως 5ομο]!αδίαπη Ἰορίββθ ρυΐδί ΡῬβ]θυ. 
περὶ φόνου Νοπηηδη. ἴῃ ἰθγῦϊο 50Π0}10 ὁ σαφὴς Φοῖβος Ῥαραρθοτ- 
σία. 52. δεσπόταις ἀϑέτοισε ΉργΞθ6. ὅδ. τετραῖνον ΗργΞ6. 
ὅ8. τί δ᾽ ἐν ΟΡογάϊοΚκ. 02. μένει γρονέζοντα λάχῃ ἨἮθγΞο, 
μένει, χρονέζοντα βρύει ὝοΥΥΆ]]. γρονίζουσ᾽ ϑιίδῃϊθγ. θ4. δι᾿ 
αἷμά γ᾽ ϑίδηϊον. 645344ᾳ. ἀλλ᾽ αἵματ᾽ ἐχποϑένϑ᾽ .. τίταν φό- 
ἴον γ᾽ ἐπῆγεν, οὐδ᾽ ἐᾷ γλιδᾶν, διαλγεῖ δ᾽ ἄτᾳ διαφορεῖ φόνου 
παράχτην ὡς νόσου βρύειν, οἴγοντε.. ἔδη λιβῶν ΗργΞθ. 68. 
παγχαρτέρας Νονηδῃ. πᾶν χέαρ τᾶς (γ6] πᾶν χρέας) νόσου 
βρύειν Βδῃκίη. 70. πάντες ἐκ παγχυμέας ὁμοῦ Νοπίηδη. 
71. βαίνοντες ἐς τὸν Βδηκίη. 8. χαϑαρμοῖς λοῦσαν ἂν 
μάταν Ἠργβθ. ἔχλυσαν ὙΥ ΕἾ] οἱ ϑιάρνιίοκ. χαϑαῴροντες οὐ γῆς 
ἄνουσ᾽ ἄγην (Υγ61] οὐχ ἄνουσ᾽ ἀἄγην) Βδηκίη. 74. δ᾽ ἀρ’ 
ΘύΔΠΙΘΥ. ἀντέπνοον Μἄπιγ. ἴΙῃ 50 }0)}]10 ὅ ἐστὶ πόλεμον 5ρο]ααϊέ 
ΒΏΓΘΒΟΝ. 7454ααᾳ. ἐμοὶ δ᾽ ἀναγχόδαχρυν ἀμφὶ πτόλιν ϑεοὶ 
προσῆξαν ἐχτὸς οἴκων πατρῴων δουλέου τ’ ἐν αἴσας δικτύῳ τὰ 
μὴ δέκαια, μὴ πρέποντ᾽ ἀρχαῖς βίουι ὕβριν βίᾳ φερομένων αἰνέ- 
σαι πιχρὸν φρενῶν στύγος χρατούσῃ. δαχρύω δ᾽ εὐμαϑῶς ματαΐξ. 
ους δεσποτᾶν τύχας χκτέξ. ἨθΥ58. δ. ϑεοὶ προσῆψαν (14---18 

ΑἌςπΟΏγ]Ἱὺ5 εὐ. ΥεοκΙε. Αρρεπάϊχ. 24 

τεῦ κω τον λα δε πο, «.. 
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--- 79---82 5ἰαίιθ 5) ΝΟΥΠΏΔΗ. 760. δουλείαν Υ οἱ. τώ ἢ 

δουλίαν ἐς αἶσαν ἀπουχϑείσᾳ τὰ μὴ δέκαια, τὰ μὴ πρέποντα πεδδῃ 

βίου βίᾳ φερομένοις αἰνέσαι ΜάμΙγ. ἘΠῚ (δεῖ) δίκαια μὴ νυ 

ΝΟΥ ΠΊΔΗ. 78. πρέπει τ᾿ ἐπ ἀρχαῖς ΒΙΔΏΙΪΟΥ, μὴ ὌΝΩΝ τ 

χαῖς ψμυήενῃν [ἡ 50 ῃο]ο πρέποντ᾽ (ἀπ ) ἀρχᾶς.. τῶν ᾿ς βίαν 

{μεν χεχτημένων ῬΔΡΑβθουρῖα. 79. βίαια φυρωμένων μρόυμοῖ 

80 56. ιν» νῶν (Υγ61 δὴν) ὑφ᾽ εἱμάτων ματαίοις Νοντηδῃ. 5: - ΡῈ 

μάταια δεσποτᾶν τύχας ΚΕἸ! 86. τυφῶ ὙοΥ]". . Εογτί. 

τὰ λέγοιτ᾽ .. ἔχοιϑ᾽ ἨθΘΥ56. 106. σοῦ ΗΘΥ56. ᾿ ττρ 

ταῦτ᾽ οὐ μανϑάνουσ᾽ ζ8Κ88. μάνϑαν ᾿ οὐκ ἐμὸν ἡρέσα Ὁ ΘΙ στε 

εἴσῃ φράσαι Θομᾶαί. 190. ἁπλῶς σὺ " π ἐπωρι ἘΞ 

500] 10 χρίνετε Υ6ΥΓΔ]}. 194. γϑόνιε, (πάρισι 2 , ΘΥ56. ἔω " 

κηρύξας Ἠουϑπδῃ. 129. χέρνιβας τάφῳ ὑεϑ»98 Ἅ Ἀὰ 

χέρνεβας πρόχου λιτὴ καλῶ σε, πάτερ Ηθν86. ἣν 298. λέγω ἊΨ 

λεῦσαι Μδοπαρβίθηῃ. 181. Ὀρέστην. τῶνὸ ἀπύγενον ρων 

ΕὟΥ Θομπιάις. ὡς ἀνάξιε᾽ ἐπάϑὸμεν Ἡργοῦ. πῶς χατάξομεν δάμαις 

Ραϊθυ. ἀνάξωμεν Μᾶϊ!γ. ἀνάξομεν δόμους ΖδΚ85. δῇ νε 

ϑρόνοισε ΚΟΟΚ. 140. σωφρονεστέραν τρόπους ἘΝ μῷ ΜΝ 

144. κτανόντας σ᾽ ἀντικαχτανεῖν ἨθΘΥΒ56. 148. τέϑημε, ἡμρ᾿ τοῦ 

κοῖς ἄρα ΝΥ εἷ!. τέϑημε {ζπροστροπὴῆς ἐμῆ Ο) -ϑιδάμαθβεγ. ΜΈΝ, 

χωκυτοὺς ἐπανεύξειν ἨΘΥ56. 159.544ᾳ. ἵετε δάκρυα χαταχεόμεν ἐπ 

ὀλομένῳ δεσπότᾳ πρὸς ἔργμα τοῖς χτανοῦσι χεδνόν, τάφῳ ὃ πού 

πον ἄγος ἀπευχτὸν ἐχχυμένων χοᾶν᾽ χλύε δέ κεν δ δ᾽ χκλὼξ ὁ, 

δέσποτ᾽. ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός -ΞΞ ὁτ τοτυτοῖ ον  γϑήρον 

τέτας δορυσϑενὴς ἀνὴρ ἅμ᾽ ἀλκτὴρ πόνων, Φκυϑικά 
᾽ 

᾽ " ν ᾿ ᾿ ΠΝ γΖλ " «διά - 

τον ἐξερέϑοντ᾽ Ἴρην ἐπιπαλὼν βέλη σχεοια 
." 
ὃ , Ἵ ᾿ ποτρέπον ἄλγος ἄσγετον... σεβά- ες ὀλοὸν... τόδε χεδνῶν κακῶν ἀποτρέπον ἀλγὸς ἀσχ 

σια, δέσποτ᾽, ἐξ... φρενός -ξῷ ὁτοτοτοὶ ὑτοτοτοῖ ἰώ: τίς δυρύσσους- 

ἂν ἦχοι ἀναλυτὴρ δόμων Σκύϑης; τίς ἐχ χεροῖν παλιντ ἫΝ ἜΗΝ 

βέλη ἐπιάλλων "άρης, σχέδιά τ᾿... ξίφη ΝονηδΠ. 15 ν ἕργμ 

ΒΟ]. χαχῶν χενῶν ϑίδῃϊου. πρὸς εὐγματα τάδε “Μδοπᾶριι- 

16. 15454ᾳ. πρὸς ἕρμα χωστὸν ἀποτρέπειν χαχῶν ἄγος ἣνο» 

γχετὸον Ῥαϊου, πρὸς ἔρυμα τόδε χαχῶν, κεόνων ὃ ἀπότροπον, ἄγος 

ἀπεύχετον Τοαί. 165. ἄρος Ἠογ ΘΓ άθη. 161. χλύ᾽ ὧν ἄννν: 

μαι ᾽ξ Ἠογνογάθῃ. 159 54α. ὁτοτοτοτοτοτοῖ ὀτοτοτοτοῖ ἊΝ Ι τίς 

δορυσϑενὴς ἂν ἢ τίς | ἀναλυτὴρ δόμων Σχυϑιχά το πα ΝΡ “ 

διά τ᾽ αὐτόχωπα νωμῶν βέλη 1! ξὺν ἔργῳ μόλο: ᾽πιπάλλων ἀνήρ Ῥᾶ- 

΄ ᾿ὕ γ' “ἐ- εἴ, - Ἁ μετεισέ τις Τοαΐί. μέτειμε τοὺς 

ΑὉὮ ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΞ. 911 

Ϊογ. 168. ΟἸΙοββᾶπὶ ἕτοιμα δᾷ αὐτόκωπα τοΐοτέ Ῥαρδρσθογρία. 
171. σφ᾽ ἐχεώνατο Ἡργνπογάρῃ. 181. ἢ εἰ τῆσδε Ζαἶαϑ. 183. 
χόραις, ἐπαίσϑην Ἠργβθ. 184. Ιῃ 50}0}10 δέάψιον Ἄργος τό ποτε 
ἄνυδρον δπμύμμόν Ροθίδρ ἰῃίθ]]ορὶί ῬΔραβθουρία. 185. στα- 
γύνες ἀστακτὶ Ζ8Κ85. 191. ἐγὼ οὐδέπω μὲν ΗδγΞθ. ἐγὼ ὃ᾽ 
ὀχνῷῶ μὲν... αἰνέσαι ΚοοΚ. 194. ἢ φρέν᾽ ΕΝ Βομιηϊαί. 196. 
ἀλλ᾽ ἢ παρὴν μοι ἘΝ Βομηηϊαί. 1985.ᾳ. ὧν τῦδε συνεπένϑει, 
φέλον.. τιμὴ πατρὸς Ε Ὗ Βομπαί. 

200. χαλώμεϑα Ἡργβθ. 205. ποδῶν 8᾽ ὁμοζον, τοῖς ἐμοῖ ᾽ .- ᾿ δ “ὦ σιν ἐμφερεῖς ἤθγξθ. ποδοῖν δ᾽ ὁμοῖοι Ζακα5. ὧν οἵδ᾽ ὅμοιοι Τοαί. 
907. ἐχείνου (πλόκαμον ὃς χεροῖν φέρων προσῆλϑε τύμβῳ» καὶ 
Τοαί. 208. πτέρναις τενόντων 8᾽ ὑπογραφῇ ράρ πρώ τ Ηθγ586. 
210. ΠῚ 50 }0} 10 ὠδῆνες Ῥαραρθουρῖα. 218. ἐπ 
50 ΠΟ] 10 ὑπὸ ϑεῶν Καροκ. 

, 

ἐπεὶ τένων Μἅη]γ. ἔῃ 
216. ἐξαιτουμένην Ῥόγε 56, ἐ ἀρούαλμο ον 

Μᾶμν, ἐχπαγλούμενος Υ οΥγ8]]. 217. καὶ πρός, τί θγ56. 9298. 
τάδε λέγω σε προυννέ: πεῖν: 61], τάδε λέγειν σε προυννέπω: ϑ8ιδάι- 
τη 116... σ᾽ ὧδ᾽ ἐγὼ προσεννέπ ; διάρνοκ. 224-- 27 πη οτάϊ- 
ΠΘΠῚ ΠΔὈυΪ556: 224. 227 (ἐγνοσκοποῦσα δ᾽ 
ἐθοῦσα). 226 ρμείαί διδα πη ]]16γ. 226. φωρᾶν ἐμέ ΕὟΝ Βομπίαί. 
228. σαυτῆς ἀδελφὸν συνεμέτρου τοῖς σοῖς πάρα ἮργΞ6. 291. 
σπάϑης τε πληγάς, ἐν δ᾽ ἔϑ᾽ ἡλίου γραφήν" {τάδ᾽ οὖν Ὀρέστου" τοὐ- 
μὸν ὄμμα δ᾽ ἀγνοεῖς: ΗργΞθ. 298. ὁμοῦ" προσαυδᾶν... ἄναγ- 
καΐξόν σ᾽ ἐμοί ἘᾺΝ ΘΟΒπΝα. ἀναγκαῖον᾽ σέ μοι ΜΆ. φ 8 566. 
(προσαυδᾶν δῆτ᾽ ἀναγχαέως ἔ 

ἐν κτέ.). 295 (κουράν τ’ 

Ἄ} 

ἔχω πατέρα σε... ἀδελφὸς ἦσϑ᾽ ἐμοί), 
 δυσμόρῳ ἵἥκεις ἀέλπτως καὶ δόμοισι πῶς φέρων; Ἠογβ6. 242. 

σέβας ὃ. ὁρᾶν ΕΝ ϑομηϊάί. ἐμοὶ φάυς φέρων ἨρτγνοΓάρη. 
288 54. πάρεστι πατρὸς ἐστερημένω ἄμφω, φυγήν τ᾽ ἔχοντε ἘῚ 
ΘΟΒαΐ, 264-- 60 ἘΕἸοοίταθ. 26154. Οτγθϑίὶ ἐτσιθαϊ! ΗρΥ56. 
266. ὁμοίας χάριτος ἘΝ Βομιηϊαῖ. 251. γένεϑλά που φϑείώρας 
ΗΘ;86. ὠῦθ54. δἃηΐθ 267 τϑροηϊξ ΜΆΗΙν. 2600. 
ῥέξει Μἄμ]|γ. βωμοὺς ἐρέφει Ζαϊκα5. 267. 
Ροδί 2609 ἰηβουϊ 284 16: ὁρῶν τ 
2710. χἀξορϑριάξων Υ οΥγΔ]]. 

5 

βωμοῖσι 
δαμέντας ἐν ΖΑΚ88. 

Ξ.. νωμῶν ὀφρύν Νρνυηδῃ. 
211. ἄτας ὑφῆναι φϑόύρον ἂν ἐξαυδῶν 

ἐμόν Ήργϑβο, ἄτας ὑφέοπειν ἥπαρ ἐξαυδώμενος Μᾶμ]ν, ἄτας χύφ᾽ 
ἥπαρ ϑερμὸν ἐξάπτων μένος Ζ8Κ85. 212. τὸν πατρὸς ἨργΞ6. 
τοῦ πατρὸς μιαιφρόνους γρ] τοὺς παλαμναέους πατρός ϑιαα(π!]ογ. 

διπλοῦς μητρυχτόνους ΕὟΝ Βομπμαί. 
τοῦ φόνου τοὺς αἰτέους πατρός, τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταπο- 

945 

272 56. 
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τενών ΜΆ. 9178. ἂν μ᾽ ἀποχτεῖναι ἨΘΥΒ6. 2714. μαυ- 

ρούμενον ἨΗβΥγ56. 215. τότε Ἠδργυβθ. 9270. ϑύσειν ἮργϑβΕ. 

μ᾽ ἐῶντα Ἢ ΕἸ]. 977. δύσφρον᾽ ὧν Μδοπδρ)ίθῃ. 277 56. 

δυσφρόνως μοι λύματα βροτοῦ ᾿πιϑρώσκοντ᾽ εἶπεν ἀλδαένειν νόσους 

Ηργβο, δυσφόρου δηλήματα τορῶς ὝΨΗ εἰπ᾽, ἔτας δ᾽ ὀλεὶν 

ΕἾ ϑομπιάι, δυσφρόνων μηνέματα βροτοῖς πίραυσκεν ἐμβαλεῖν δει- 

νὰς νόσους Μᾶμιγ. Αὐἱ ἀστοῖς πιραύσχων δαὶ τοῖς μὲν γὰρ ἐκ 
΄ 

-- 

γῆς, μὴ ᾿χδικήσασιν φόνον, λιμὸν πολέταις εἰπε, τὰς δὲ χτε. 50]10- 

Ἰϊαϑίδπι Ἰθσίββθ ραΐϊαὶ Ρᾳ]θὺυ. 278. πιραύσχειν ἑἐρπ ΞᾺ δεινὰς νόσους 

61], πιγαύόκειν τάσδε νῷν νόσους Νονπιδη. δαιμόνων νόσους ζ8ἃ- 

Καβ. τάσδ᾽ ἐννῆν νόσους ὝοΥΓ}]. [π᾿ 50}0}10 λιμώξειν ΘαΙΠ]0η68. 

9282. τε φοιτᾶν ὟΕΙ], τ᾽ ἔφαινε Ἐ' ΥΥ Βομιηαΐ. 284. ὁρᾶν ταλα-- 

Φρον᾽ Ηργβ6. ὁρᾶν τὸ λοιπόν, ἐν κότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρὺν {γεννήτουρ᾽ 

γ6] πατέρα α ὁ α  Μᾶ]ην. 9286. ἐχ πρ. ἐγγενῶν ἐπτηκότων 2ἃ- 

καΞ. Ῥοβὲ ἢσπο ν. ἰπίθγοϊ ἀἴ55886. υϑυβαπ ΟΡ παίαν ΜΆΠΪΥ. 287 56. 

λύσσαν τε καὶ ματαίους .. φόβους κινεῖν, ταράσσειν δΥεῖ!. 288. χι- 

νεῖν ταράσσειν καὶ διωκαϑεῖν ΗθΥ56. διώχεσϑαι ποιεῖ 2 Κἃϑ 290. 

χαὶ τὸν τοιοῦτον .. μέρος οἴνου μετασχεῖν Ηθνβθ. 292. ἀπεώ- 

γειν ἐξαρωμένην Ήργ56, ἀπεΐογειν οὐ χαλωμένην Μάη. 299. 

οὔτε συλλαλεῖν οἱ ἴῃ 50 0] 1ο συγκχλένειν ΜΆΗΙΥ. 294. πάντων 

ἮΝ ἔρημον γ6] πάντως δ᾽ ἄτιμον ΕΝ ΘΟ ΐ. 296. ἀλλὰ γρῇή 

Ηργυβο, ἀνδρα χρή ΜδΙΙν. 9297. Τῃ 56} ]ο διὰ τοὺς γρησμοὺς 

ῬΑΡΑΘΘΟΥΡΊΙ. 

80154ᾳ. τὸ μὴ πολίτας εὐκλεεστάτους φρενί, οοίοΥ 5. ἀ6]6 118, 

ΕὟΝ Βομπαῖ. 803. [πῃ 50 0] 10 ὑπηχόους Αἰϊγίσϑου Ραρδρθογρία. 

904. φρὴν τῆσδε γῆς ἀρχηγέταις ἘΠῚ Βομιπηαί. 906. {δότε 

πάνϑ᾽ ἡμῖν) τῆδε Ἠθγϑ6. 810. πράσσουσα δέκην μετιόντι ἤθΥ56. 

319. πληγὴν τέϑετ᾽ αὖ ΠδΥ56. 3106. ἂν ἀνεχὰς Μείΐζροι. οὐ- 

ρίσας σ᾽ Νοντιᾶη. ἂν χατεπουρέσας Ηργβο. ϑομοϊ απ τοῦτ᾽ ἔστι, 

πολὺ τ ἔχαϑεν ΘΧρ]ἰοαπάππ) ΡΟΥ ποθ Ρυΐαΐ ῬΔΙΘΥ. 

81854ᾳ. ἰσόμοιρον χάριτος ὁμοίας, κέκληται. . πρός σ᾽ ἀδόμοις 

Ἀτρείδαις ἨθΥ56. 31954. γλέχομαε δ᾽... χεκλῆσϑαι γόνος Τοαΐί, 

819544ᾳ. γάριεν δ᾽ ὁμοίως χεκλάγξει γόος εὐσεβὴς προσϑοδόμοις 

᾿Δτρείδαις ΜΆΜΙΥ. 821. [πῃ 56 Π0110 προσϑοδόμοις: οἰκέταις Ρὰἃ- 

ΡΔΘΘΟΥΡΊΙ. 499. Οἷν. Ηργῃ. ορυβο. ΥἹ Ρ. 158. 9924. ἡ μα- 

ερὰ Υ 6ΥΥ]]. 3928544. πατέρων τέχνοις ἑχόντων νόος Σιδιχὸς 

ματεύει ῥοπὰν ἀμφιλαφὴς χαραχϑείς Ἠθγ86. 990. ταράττων 

ΒΙΔΗΪΘΥ. 3354. ἐχέτιδα δέχϑω φυγάδα ϑ᾽ ἨδΥ86. 942 56. 

ΑὮ ΟΗΟΕΡΗΟΒΟΞ. 918 

παιᾶνα ὁύμοιίς.. νεοχρᾶτα φέλοισε χομέξοε (5011. ὃ ϑεός) ῬαΙογ 
948. τέχνων τε {σῶν χελεύϑοις ΝονΠΔη. 949. αἰὲν ΗδΥ56. 

- 960. χτεριστὸς πολύχωστον Ἦρθγβθ. ἂν εἶχες ἄρ]οΐ ὙοΡΔ]}. 
δῶ. ἐμφόρητον 6 118]} 9δὅ. χατὰ {καὶ Ηθδγ86. 958. 
ἔσειε Ηθγβ8θ. 9860. μορῴου λάχους τε χράντωρ Ζακα5β.ἁ 8360θ54. 
λάχος διπλᾷ δ᾽ ἂν σγέϑο:ς πεισέβροτόν τε βάκτρον Ηθργ56. 9θ9. 
φϑέμενον, πάτερ Ἦργβθ6. 906. σε ϑάψαι Ἦδγ536, τέϑαφο γΊΘτΚΘ. 
Ι͂η β6Β0]10 ὥρελες ΡΔΡΑΘΘΟΥΡΊα. 966544ᾳ. πάρος δὲ (τοὺς) 
εὐ κο ὐώνν ὁ ᾿ δαμῆναι (καύτ τῶνν ϑανατηρόρον ΝΟΥ ΠΊΔΗ. πάρος Ἢ 

οἱ ᾿χτανόν σ᾽, ἥμιν αὐτοὺς δαμῆναι, {τεὰν δ᾽ ἦνν Ηδγϑ6. 967. 
[ ΒΟ 10 ἡ λείπ ει τὸ ὠφελον. --- ἥτοι ἐκεῖνον Ῥαρασθοογρίᾳ.Ό. 936856. 
Εοτί. πρὸς ὧν ϑανατηφύρον αἶσαν {ἐχρῆν τινα. 969. ϑοΠο] απὶ 
πρὸ .. πατέρα δὰ πάρος γν. 866 τοίογι!, ῬΑρΡΔιθογρὶα. 978. δάκνει 
γὰρ ΖΔ Κα. ϑ795.4. οὐ δύνασαι γὰρ ζσπάνιν ἀργαλέαν γὔβριν 
ἀπείργειν) ἀλλὰ... ὅσιαε στυγερῶν τέρμων: παισὶ δ᾽ ἁμελλῶν πε- 
πόνηται Υ6] στυγερὸν ταύταις (Υ6] ταῖσδ᾽ οὖν), παισὶ δὲ μᾶλλον πε- 
πόνηται ΝΟΝΠΊΔΗ. 97ὅ8α ἀρωγὸς (ν6] ἀρωγὴ).. ἡβᾷ Ἠοτ- 
νοΡάρῃ. ϑήδὅ54η4. τῷ μὲν ἀρωγοὲ κατὰ γῆς ἤδη (συνοροῦντας 
τῶν δὲ... ὅσιαι (ναρκήσουσιν᾽ στυγερῷ δούπῳ, παισὶ δὲ μαλκοὶ πὰ 
γένηνται ἤρθγβ6. 977. γάρις οὐχ ὁσία ΝΥ αἱ]. Ξ8881. κάτωδ᾽ ἀνα- 
πέμπων Νονδη, κάτωϑ᾽ ἀναπέμπειν γ6] κάτωϑ᾽ ἀνιάλλειν Ἠρδά]δηι. 

984. γειροτόνει σὺ δ᾽ ὕπως τελεῖταε ἤργβο, τεχοῦσά γ᾽ ὁμῶς τε- 

Ἰείτω Τοαΐ. τέλεε σύ Νονηδη. 986 πέριξ ὦτ᾽ ὀλολυγμὸν 
Ἦδγϑο. 989. φρενὸς οἷσον Ν᾽ ΘΥΓΔ]]. οἷον ἐκστὰς Ήργ56, οἷον ὀργὰ 

ΕὟΝ Βομιηαῖ. [Ι͂ἢ 80 Π 0] 10 ΠΝ ς ΡΔΡρΑρθοΟΥΙΡΊα. 989 566. 
φρεσὶν οἷον... πρώρας ἄητ ε (τῆ ἦρος) ἐγκότου στύγος; Νορνπίδῃ. 
9905.4ᾳ. πάροιϑέν τε πεῴας δριμὺς ἄηταε βραδέας ϑυμὸς ἐπ᾿ ἔγ- 
κότον στύγος; ΗδονΥβ6. 9995844ᾳ. χαΐ ποτ᾽ ἀναμφιβόλως... φεῦ 

φεῦ" χεραίαν δ᾽ ἄξας πεῖσμα νέμοι τε γώρᾳ. δέκαν ἐξ κτέξ. ΉΘγ86. 

896. πιστά ϑ8᾽ ἕλοιτο Νονηδῃ. 998. κλῦϑε δὲ τὰ γϑονέων τε 
τιμαί Ζακαβ5. γϑονέων τε ταγοέ δίας 6 Γ. [ἢ 50}}0110 αἱ ροινύες 

(α Ῥαρδρθογρία, παρὰ τοῖς γϑονέοις ϑεοῖς ῬαΙΘΥ. 

401. αἶμα βοᾷ γὰρ λοιγὸν Ἰβριννύν ϑίδιηϊον. 401 544. }οι- 

γὺν Ἐριννὺὸς.. ἐπάγουσα πρὸς ἄτῃ Νοντηδῃ. 405. ἰδεσϑε 

ἀραΐξ (ἀο᾽οῖο νοορᾶθυ]ο φοϑιμένων) Νονηίδῃ. 408. ἀτίμων ἐχτρα- 
πέντ᾽ ἐν οἰζυὶ Ηργβ6. 409. (κλυούσης ϑίδΔη]6γ). 410. χλώον 

σὸν ἨργΥβ6. 411. δυσέλπεις ΠΕγ56, δύσελπι ΝονΤηΔη. 412. 

τε μοι Ἦργβθ6. 418. πρὸς ἔπος γαλάξαν ΗδΥβ6. 418 566. 



μά ον... ἀν. μλνραμμκων. διμκιμ νμιὲνἝπιωμιαπμει μυκαμηκαπὴ μηιμαΩῳκῳαιαηἁΩυάαωως..υῖουνῊἁ ͵ὑ-ΌΏωιχυ᾽ᾳ.- -ατουοααυῷἑΩῳὼἁαΟ.ἁὅ ὼρ υὗ͵ῺΘΑα δ. νον. ντύμα σνσον τὰν... 

ΑΠΡΕΝΘΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΝΘΌΑ 

) ᾽) .} 

αὖτ᾽ ἐπαλδϑὴς χαρὰ ῥεῖ᾽ ἀπέστασεν ἄλγος, 
, 

. “ὃ " 
Α τοι 

ν 

Ἃ ἣν 
αν ὁ 

, 
πρός τ᾿ ἔσανεν αἰχάλως (Υ6] αἱμύλως). 0}. τέ σάναντες τύχοιμεν 

ἄν, τάπερ πάϑοιμεν ἄχεα πρός γ᾽ ἐτῶν (ἀο]οῖο τεχομένων) Νεον- 

8}. 414ς-,ᾳ. ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχές σ᾽ ἐπάρῃ ϑάρσος,. ἀπο- 

στᾶσαν ἄχη προστεφανοὶῖ σέ μοι καλῶς ἨθΥΒ86. 415. ἀπέσταζεν 

ΘΙΔΏΪ]ΘΥ. 416. φανούμενον χαλῶς  εΙ]. ϑδογθοηάαπι υἱάθίαῦ 

πρὸς τὸ μὴ τελεσφύρον. 418. πρός γε τᾶς τεχομένας: 

Ηϑργϑ86. 419. ἃ δ᾽ ϑίδῃηϊου. 421. ἄσαντος ματρός Ἦργο. 

422. ἐνέχοφε χομμόν γ᾽ ᾿ἄριον, οὔτε ἮθρΥβθ. 424, ἀπρέχτῃη 

πληγᾷ Αὐτγαΐα5. [π᾿ 50}0)10 παρὰ τὸ ἀπρέξ- πλήσσοντα ἀπρέξ Οδρ- 

0611, παρὰ τὸ ἀπρὶξ καὶ πλήσσειν, τὰ πλήσσοντα ἀπρέξ Ὗ ἨφδαΐδΠη, 

παρὰ τὸ ἀπρὶξ πλήσσειν, πλήσσοντα ἀπρίξ Ῥαρδρθογρία. 420. 
οὔτ᾽ ἤντετ᾽ ἀνέχαϑεν χτύπῳ τ᾿ Ηδγβ6. 427. ἴῃ 50 Π0]} 10 δεϑυ- 
ραμβῶδες οχθϊθοῦὺ Οοπϊηρίοῃ. 428. ἰὼ δαΐα παντότολμε χτέ.. 

428 ---82 ΟΥ̓θϑὶ ὑγθαθηβ. Ὑϑυβ 8 4358 ---81 ροϑύ 4568 {γ8η5]181]5. 

ΗΘγΥ56. 489. ἔτλας ἀτίμως τὸν ἀνδρα οοηϊοὶς Περικλῆς Ἠελέαγρος. 

4398. ταφὰς ἀτίμους ϑιάσνιίοκ. ἐλέξατ᾽ Ηργβθο, τ᾿ ΜΝ εΙ!. 

458. δῆϑ᾽ ὡς τότ᾽ εἴδεις (εἶδες 2) δίδῃ!θυ. τό γ᾽ Υ̓6υγ]}. 499. 

ϑάπτειν ϑίδη!ϊογ. Ῥγίῃβ βομοϊαπη δὰ ἅπερ, αἰΐθγαπὶ δὰ ᾧπερ τοΐουΐ 

οἱ ἴῃ δἰΐθσο δυΐ ἔϑαφεν ἃυΐ χατεσκεύαζεν 50.101 Ρδραρθογρία. 

440. τεῖνας ϑοΔ  ΡΟΓ. 4405. μόρου... λάφυρα μείωμα σοΐ 

Ἠθνϑβ6. 448. ἐλεεῖς Ηρδγβο. 4465. ἑτοιμότερ᾽ ἀλόγητος 

ἀπέφερον λέβη, χηροῦσα Ἦθργ56. 448. ἀκούων (ὠσὶν) ἐν Ἦργβθ6. 

γράφου {πάτερ) ϑιάρν!οκ. 449. δι᾿ ὦὥτων δὲ σῶν ἔσω ΔΝ εἰ. 
4495ς4ᾳ. διώχων δὲ νῦν συμπέραινε ἮθΥ56. 4561. ἴῃ 5! 
ταῦτα μὲν Ῥδράαρθογρία. 452. ὕρμα τελεῖν Τοαΐ. [Ιῃ 50801}10 

μαϑεῖν Ῥαρδρθουρῖα. 455. ἐπιφϑέγξομαι ϑίδῃϊον. 459. 

ξυμβάλοι, Τύχᾳ Δέκα Ηθγβ86. [πῃ 50}}0110 μελλῇσοε ῬΑΡΑΡΘΟΓΡΊΙ. 

400. ἔνδικ᾽ εὐτυχῶς Τοάΐ, ἐνδίκως λιτάς ΝοΥΠΊΔΗ. 4609. ἴΙ͂ῃ 

Β6ΠΟΙΙΟ τὸ ζμόρσιμον) κατ᾽ ῬΔΡΑΡΘΘΟΓΙΡΊΙ. 4056. κἀπαράμυϑος 
ἄτας Ἠδγ86. 469. ἔμμορον ἰηνγοηϊξΐ ϑίδῃϊθυ. 4609534. ἐὼ 

στάσις ἐμμόνων τῶνδε, χκαὶ οὐδ᾽ ὑπ᾿ ἄλλων Ἦβθγ88. 470 54. 

τοῖσδ᾽ ἄχος, οὐκ ἀπ᾽... ἀλλ᾽ ἀφ᾽ αὑτῶν Νοντηδη. 478. ϑεῶν 
{τᾶν Νονδηῃ. 480. τυχεῖν μετ᾽ ἀνδρὸς ϑεῖσαν ΒΑ ΌΘΓΘΘΓ. 

τυχεῖν με γαμβροῦ. ϑεῖσαν ἤφργβ86. εὐημερεῖν προσϑεῖσαν Αἰγίσϑω 

φϑόρον ἘΝ ϑομπιϊάϊ. φυγεῖν μ᾽ ἄγην Μαοπαρσῃίοη. Δ ἰγέσϑῳ γέλων 

Ζ8Καᾶ5. 481---88. Εοτί. ἔννομοι γϑονὸς .. εὐδείπνοις φϑιτῶν... 

χνισωτοῖς ἔσῃ. 482. 6]. γίγνοιτο ἴαϊδ86 νἱάθίυγ γίγνοιντο, αἵ 

ΑὉ ΟΗΟΘΕΡΗΟΆΟΞ. 910 

Θαἰ 0 η65 ΘΧἰ θοπΐ. [πῃ 50}0110 παρὰ κατευωχουμένοις δεέπνῳ τιμω- 

μένοις ἀραϊῦ ΒΑ οΥΡΟΡ, ἐναγισμῶν ΘχΒϊθΘηΐ οαϊομθ5, δείπνῳ {τι 

μωμένοις σὺ μὴ» τιμώμενος Ῥαρδρθογρίυ. 489. χνισωτῆς γε1- 
18]}}. 485. ἐχ δόμων πανημέρους Ἐ' Ὗ ϑομπηαί. 488. δός δ᾽ 

ἐξόρφνῳ χράτος Ἠβδγβ56, δὸς δ᾽ ἐπέρροϑον χράτος ϑιδα πη] 6 Υ, 
δὸς δ᾽ ἀπ’ εὐμόρφων χράτος Ζ8Κ85. 490. ᾧ σ᾽ ἐξήνυσαν Ἠδργ56. 
492. αἰσχῶς γε ϑίδηϊου ἰηγθηϊ,. αἰσχροῖς τε λωβητοῖσέ τ᾽ ἐν ϑιδᾷί- 
π. 16 γ. βουλήπτοισιν ἨΘΥ56. 495. ἡγοῦ δίκην ΗδΥ56. 490. 

ληστὰς δ᾽ ὁμοίας ἤργβθ. ἴπ 508}0110 ἀντέβλαπτε ῬΑραρθοογρία. 

08. [πῃ 50] ο σώζουσιν (βπ6 σε) ῬΑρΑρθογρία. 607. 

τιμήσας γόον Νονδῃ. δ08. γόον 50 θΘηάαπιὶ ναοῦ. δὅθ09. 
τῆς μάλ᾽ οἰμωχτοῦ στέγους (γ6] στέγης) ἘΠ ῪῊ Βομημαι. 510. 
σὺ δ᾽ ϑίδηϊου. ὅ14. τίνουσ᾽ ἘΠῚ δοιμπιαῖ. χκοιμῶσ᾽ ἀνήχε- 
στον πάϑος γ6] τέμνουσ ἀνηκέστων ἄχος ϑιιααϊηη!]]οΓ. 518. 

φρονοῦντε δ᾽ ἢ οὐ φρονοῦντε Ζ8Κ88. 515ὅ544ᾳ. ϑανόντε δ᾽ εὖ 
φρονοῦντέ γ᾽ ἡδεῖ ἂν γάρις.. τὰ δῶρα μεέω γ᾽ ἐστέ, εἰδὶ ν. 15 54. 
ΒΡΌΓΣΙΙ δἰηΐ, ΕἸ Υ ΒοΒπ]αΐ. 510. Ιῃ 56}01}10 οὐχ εἐχάξω Ῥαρᾶ- 

σροΙρία. 5618. εἰ ᾽χχέαιτ᾽ ἨδρΥβθ. δ294. Ἐοτί. ὡς τορῶς 

φράσαι. 528. τέ δ᾽, εἰ βυρᾶς γρήξζοι τε ἤδογβ6. νευρανὲς ϑῖδῃη- 

Ι6Υ. ὅ29. αὐτῆς Ηθγ56. δὅ81. ὡς γ᾽ οι. 9454. 

τάχος δ᾽ ἀνῆϑον ἐκτυφέντας οἰκέται λαμπτῆρας .. δεσποίνης πάλιν 

ΕἾ ὟΝ ΒΟΒπ αι. 597. Ιῃ 50 ῃο]ο ϑεραπευ[τικὸν ἴα] μα 1. 6. ϑερά- 

πευμα ῬδρΑσθουρία. 589. ΒομοΙ η δὰ νὲν συ. 540 τοΐοσί Ρᾶ- 

ΡΔρΘΟΡΡΊα. 541. χαὶ γὰρ ΔΑυγαΐαϑ. δ42. οὕφις ἐπεισφρεὶς 

ΒἘΠ115. ἔτ᾽ ἐς τὰ σπάργαν᾽ Μεῖζον. οὕφις ἄπλαστος σπάργαν᾽ 

ἠντιάζξετο ΤῊ Μαρυΐτο. οὔφις ἐπὶ ταὐτὰ σπάργαν᾽ ἐπλωΐζετο ΖδΚα8. 

ἐπελελίζξετο Ἦθγ56. 44. ϑρόμβῳ τ᾽ ἔμυξεν αἵματος κοινὸν 

γάλα ΕΝ Βομπηαί. 5460. [Ιῃ 500110 ὥσπερ διὰ γάλακτος .. 

τῷ ἰδίῳ αἵματι Ῥαρδρθογρία. 549. τερασχόπον γε (ΥΘΥΒΏΠΏ 

ΘΠΟΓΟ {{Ἰθα 6 η5) ϑίδηϊου. τερασχύπον μὲν 2888. ὅδ1. τοὺς 

δ᾽ ἀντιποιεῖν ΖΚᾶ8. δὅδ5η. δόλῳ καταφϑένωσιν... ἁλόντες 

Βιδα πη ]16γ. 567. ἀφευδὴς τὸ πᾶν ΒΕ Ὗ Βομπιαι. . δὅδ8. [Ιῃ 

560 Π0110 οἶμας ζεἐκὼς» ἀντὲ ῬαΑΙΘΥ. 5600. Ηυπὸ ν. ἀο]οἱ ΕΝ 

ΘΟ ταί. 561. ϑομο!αβίαπη φροινὴν Ἰορί5586 ἰάαθθ ἴῃ Φωχὴν 

τηαΐα556. ΟΡ παῖ ΡΔ]θΥ. 568. (εἰ δὴ ϑυρωρῶν οὔτις ἂν ϑίδη- 

16). 568. ἔνδον (γ6] ἐντὸς) οἷδεν Αὐταία8. 5715ᾳ. ἢ χάκ 

δόμων (γ6] μυχῶν) ἔπεισί μοι κατὰ στόμα, γεοῖϑὰ ΡῬΓΟΧΙπιΟ ἀο]οΐο, 

ΕὟ Βομαί. 672. ἐρᾷ σαφές τι καὶ... λαλεῖν Ηργβθ, ἥξει, 
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σάφ᾽ ἔσϑε... βαλών ΖΑ. 581. τὰ δ᾽ ἄλλα ϑεόν τοι ΗδγΞο. 

τούτῳ δὴτ᾽ ΕὙὟ Βομμηαί. ὅ82. χἀγῶνας ὀρϑώσοντα Ἡργϑβε. 

ὀρϑῶσαΐ τέ μοι Ζ8Κ85. ὅ89. [Ιῃ 500] 10 ὃ ἀὴρ ζφωτιξόμενοςν.. 

εἰσι γὰρ {καὶδ ὄφεις Ῥαρδρθουρία. ὅ84. δείν᾽ ἐδεσμάτων ἄχη 
Νονδη. δειμάτων τ᾿ Ηθργ86. ὅϑ8θ5ᾳ. βρούουσι' βλαστοῦσι χαὶ 

Κοιιμοί. ὅ875η4. πεδαιχμέου λαμπάδος πέραμά σοι .. χάνε- 
μαήτων ἩδθργΥβθ. ὅ9254ᾳ. ἂν προσφόρημά τις Ἦργβο, αὖ πῶς 
φρόνημά τις Ὑ Ε]]. 594. φύσιν τλημόνων παντόλμους τ᾽ ΗργΞθο. 

ΑἸζογαπὶ χαὶ ἀο]ον ϑίδηϊου. 95. παντρύμους Νονπᾶῃ. δ596. 
ἅἄταις {πανουργαῖσε!» νρὶ (φαἐναῖσινγ. ἄταισι Νοντηδη. 5696 54. 
ἄταις τε... συξζύγους ὑμαυλίας; Ὗ 61]. 597. ξυζύγοις δ᾽ ὁμαυ- 

λέαις Ῥαϊον. 59954. ἔρως παρενεγχὼν χνωδάλων τέκεν τρύπον 

ΗρΥ86. 

601. πη 50ῃ 0} 10 ὅστις ἀρὶοὶ Ῥαραρσθογρία. θ60154ᾳ. ἵστωρ 
ὥστις.. φροντέσαει δᾳδὸς Ἠθγ56. 6005. πυρδαὴ πρόνοιαν Ἦργϑβ6, 

πυρδαῆτιν ἀπόνοιαν ΤΌΟΚΟΙ. 606. δάφαιμον Ηθργβ6. 611. 
δ᾽ ἦν τιν᾽ ΝΥ 61]. δ᾽ ἔστιν ἐν λόγοις φέγειν ΕΝ Βομηηϊαί. 61154. 
ἄλλαν δ᾽ αὖ τιν᾽ ἐν λόγοις στυγῶ, φοινέαν γυναῖγ᾽ Ῥα]οΥ. 614. 

φῖτυν ὥλεσεν ϑιδαϊιηδ! θυ. 6015. γρυσοδέτοισε Κρητὸς ὅρμοις 

Ηθυβθ. γρυσεοδμήταισιν 6 ΥΔ]]. 621. ἐπιμνήσομεν ϑίδιϊον. 
622. πόνων, ἀγχγνάξζξω Κοίϊοί. παρῶ τῶνδε δυσφιλὲς νοὶ] τέ χεύϑω 

τὸ δυσφελὲς ϑιδαϊηηδ! ον. θ92 544. πόνων, Ἀχαιοῖς γε... ἀπευχ- 

τέον δόμοις... δήοις ὑπερχόύτῳ" σεβαστέον δ᾽ ἀϑέρμαντον χτὲ. Νον- 

ἢ. πόνων ἀπείρων τε, δυσφιλὲς .. γυναικοβούλους τε μνήσομα:ι 

φρένας Μᾶμιν. 629. ἀπευχτέον δ᾽ ὁμῶς Ἦργϑ6. 6024. μητιᾶν 

φϑορὰν Ηργβ6. 6026. παρόντι θήοις ἐπειχότως ἐχάς Ηθγ86. 

φέροντι λαοῖς ἐπεικύτως σέβας Ῥαϊογ. δᾷοις ἔβασ᾽ ἐπὶ σχότοις 

Βδηκίη. δηοισιν ἐγκότοις Μἅμϊγν. ἐπειχότως ἔβας Ὑογτ8}}. 926754. 
ϑυῶν τ᾿ ἀϑέρπαντον ἑστίαν δόμων γυναικείων τ᾿ Μᾷμ)γ. 690. 

γοᾶταε δὲ δὴ ἀποϑεν Νονπδη, γοᾶται δὲ πάντοϑεν Μδδγ. 

θ0390534ᾳ. βοᾶται δὲ δήποθϑ᾽ οὗ κατάπτυστος ἡχάς, ἕν δέ τις τόδ᾽ 
εἶπεν αὖ ἮἨθγ56. 6391. δὲ τίς τί δεινὸν ἄν Μᾶμ)ν. θ89. γ᾽ 
ἄγε: ϑίδηϊθυ. 6085. οὔτοι... ϑεός ΗΘΥ86. 691. τίταν δ᾽ 

οὖν ἐνδέκως ἐγεώει Ηθγ86. ἐνδέκως ἀπευχτὸν Μοίζρογ. 697: 
ἊΝ Ὁ 

τὸ δ᾽ ἀγχέπουν μόνον ξέίρος ἨθΥ86. 6099. δυοῖν διχᾶ τομάν. 

ϑέμις γάρ δγβθ. διαὶ Δέκας μεγασϑενοῦς Ἠογνογάθη. γὰρ ὠλε- 

σαν ΝοΟΥΠηΔΗ. θ6399544ᾳ. τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὐ λὰξ πέδοι πατού- 
᾽ 

μενόν ποτ᾽ ἂν Διὸς σέβας παρεχβὰν πέσο: ϑεμιστῶς Μδοπαρδίορῃ. 
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640. πατούμενοι 61], πατοῦμεν ὄν ὙοΥΓΔΙ]. θ42. παρε»- 
βάντ᾽ ἐσῆλθε μισϑός δγβο. αὐτομήστως Νοπηηδη. 643. 
ΒΟΒοΙ]βίδπη ἐρεέκεται γ6] ἐρεέπεται Ἰορῖ5586 ραΐαί ἨδΠΊοΓ. θ48. 
τεϑμὸν δ᾽ ἐπεισφέρουσ᾽ ἰσάξονϑ᾽ Ἦβργθο, τέκνον δ᾽ ἐπεισφέρε: 
φόνος δόμοις ΖεΚδ88. ᾽ ; θ45 536. 
δόμοισιν αἷμ᾽ αἱμάτων Μδοπαρ)!ίοῃ. 6650. τίς ἔνδον, ἐπαῦτῶ μάλ᾽ 
αὖϑις ΕἸ Ὗ Βομιη!αί. 061. Ιῃ 50}0110 ἐστε {τὸ ἐχπερᾶνν τὸν 

Ῥαρδρθοῦρία, εἰς τὸν Ζ8Κδ85. Θὅῷ. φιλοξένου ᾽στιν Αἰγίσϑου 
δόμος 5ογ]θοηάαπ) νἱάθίαν. 6068. Ιῃ 50}0]1ο ἐν... δόμοις τῶν 
ξένων ῬΑΡΑρΟΟΙρΊα. 606154ᾳ. αὐδὼς γὰρ ἐν γυναιξίν: οὐχ... λό- 

γους τιϑεὶς δ᾽ ἂν εἰπε ΖΑΚδ8. 667. στρωμνή τε καὶ τὠνεέατ᾽. 
ἐμπόροις 'σα ργβθ. χαλῶν τ᾽ ὀνειάτων Μᾶηϊν. 672. ὑπεζύό- 

γὴν Ζδκᾶβ. πόδα ἱηνθηϊΐ ϑίδηϊθυ. 678. Ιῃ 50}0}1ο λάϑῃ μεμ- 
νημένος 50Υ1 10 οἵ γύρα ἢ βουλὴ... ἡΐγισϑον δὰ δόξα φέλων ν. 619 

γΓοΐοσί Ῥδρδρθογρία. 680. εἴτ᾽ αὖ Ηδγβθ. ἄποικον, γῆς τὸ πᾶν 
ἀπόξενον ΕΝ Βομτηίαί, ἰογί. μέτοικον εἰς τὸ πᾶν ξένης γϑονός. 

θ86. οὐχ οἶδα, νέον ἥκων (ν6}] ἐπαχτὸς ὦν): σὲ δ᾽ εἰκὸς ΕὟΝ 

ΘΟΒΠ]αΐ. 6087. εἶπας ἐχπορϑουμένους ν6] ροίϊι8 πανταχῇ πορ- 
ϑούμεϑα ἊΝ Ἠθδαϊδηι. 689. ἐπωπαῖς δ 6ΥγᾺ}}. ῬΥΪα8 ΒΟΒΟΙ ΠῚ 
δὰ ἐπωπᾷς καὶ φέλων εὖ μονπογο ρυΐαΐς Ῥαϊθυ, ᾳυὶ τῶν φέλων 6χ 

ΔΙ[ΘΓΟ 56 Π 0} 10 ΘΧρϑ τ αὐ οχ αἰΐθγα βουϊρίασα ἰηνθοΐμμι. 692. 
Ὀρέστης σ᾽ ὝοΥΥΆ}}. [Ιη ἰοχία 1. ἦν γὰρ. 694. νῦν ἣ Μδᾶηϊν. 
δ᾽, ἥπερ ΥΘΥΓΑΙΙ. θ9454. νῦν δ᾽, “ἥπερ ἔτε δόμοις χαχουχέας 

παρὴν ἰατρὸς ἐλπές, ἐν πόροισιν ἀνεγράφηῃ Ηδγ586. 6095. ἦν, πά- 
ρεστιν ἐν γραφὴ ΖακαβΒ. φϑαρεῖσαν ἔγγραφε ϑιδάίπη!!οΓ. 699. 
ΒΟΒΟΙ απ ἢ τοῦ... ἀγγεῖλαι κτέξ. δὰ 691 τοίου Καθοκ, ἤτοε ἀγαϑὰ 
50 ῖῖ Ὑ ΠαπιονἴΖ, Ἰοσθηάππὶ ἡγουν τῷ ἀγαϑὰ κτέ. 

700. τόδ᾽ ἔμφροσιν Μᾶμην. 708. μεῖον ἀξιωμάτων 6χ 
ΒΟΒΟ]Ϊο οἴποῖς Ῥα]ου. 706. [Ιη ἰοχία 1. ἀλλ᾽. 70θ5ᾳ. ἡμε- 
ρεύσαντας. . μαχρᾷ χελεύϑῳ Ἦργβ6. 707. τυγχάνειν μειλίγματα 

61), τυγχάνειν {παρήγοραλ ϑιαἀίπι!}θΓ. 7109. τε ἰηνθηϊ βίδη- 

Ιογ. 710. δώμασιν τακτοῦ φόρου ἤργξβο, ἀφϑόνως τὰ πρόσφορα 

Ζ28Κ88. 111. ἐπ᾿ εὐδύνῳ Τύυοκοι, ἴοτί. ὑπεύϑυνον. 718. 

γογθὰ πότνια γϑὼν χαὲὶ βυβροοία παθοὶ ὙΥ 6]. 719. ἣ πατρὸς 

ἐπὶ ναυάρχου ἤργβο. ἣ δὴν ὟὟ ΕΙ]. 722. δολίαν Ἰπνοιϊ Αὐγαΐαβ. 
7929. γϑόνιόν ϑ᾽ Ἑρμῆν ξυγκαταβῆναι Νονηδη. 725954. καὶ τῶν 
χϑονέων ἱΒρμῆν νύχιον Ὗ ε}}. 24. χκαὐτὸν νύχιον τ 
ρεῦσαι Ἠθγ56. 728. ποῖ δή, Κέλισσα, δωμάτων σπεύ 

- Ὁ» 
Ὁἐσὺ 

ἣΝ 
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ΕὟΝ Βομηηαί. 780. χρατοῦσά μ᾽ ἐς δόμους πάλιν πρὸς τοὺς 

μολόντας ἀρτέωςΣ ξένους καλεῖν Ηργβ86. ἢ χρατοῦσα τοῦ στέγους 

ΤΌΟΘΚΘΥ. 784. ϑέα σχυϑρωπὸς Ηδγβ86, ἧστο σχυϑρωπὸς Μεοίζροτ, 

φευδῶς σχυϑρωπῶν Ζ28Κα5. ϑέτο σχυϑρωπὸν πένϑος ΚοΟΟΚ. φέρει 

σχυϑρωπὸν δόλιος ὄμμα, τὸν γέλων Ἐ Ὗ ϑομπιαις. ϑέτο σκυϑρωπὸς 

ἐκτὸς γν6] σκυϑρωπὸν ἐντὸς ὄμμα, τὸν ϑίδῃηϊον. 7396. ἴῃ 90 ΠΟ] 1ὸ 

(ὃ) οἷχος ῬΑΡΑΘΘΟΙΡΊα. 7388. ἥσϑη, καϑ᾽ ὅσον ἐκεῖνον εὐφρα- 

νεῖ, νέον ογεο. χύων ἐχεῖνος ΜᾶΙγ. εὐφρανεῖ φρένα Ναυοκ. 

8854. εὐφρανεῖ, λόγον εὖτ᾽ ἂν πύϑηται, ϑυμόν ΕἸὟ Βομπιαί. 

748. ἴῃ 56 }Π01}10 πολλὰ καὶ μοχϑηρά φαἸΠ]0Ώ68. 62. ἣν γε] εἰ 

Θίδη]ου. εἰ λιμὸν ἢ δέψαν τιν’ ἢ λιφουρέαν Ῥα]ογ. ἢ ϑλέβη τις 

Ηδθγβθ. εἰ λιμὸς ἢ δίφ᾽, εἴτε Καροῖ. 154. πολλὰ δ᾽, οἷα καὶ 

Ηργυϑβοϑ. 756θ---58. χναφέως τροφοῦ τ᾽ ἔχουσα γχειρωναξίας δι- 

πλᾶς, Θρέστην ἐξεϑρεφάμην πατρέ ἨθΘΥ58. 7567. διπλᾶς μὲν Ζ28- 

Κα. 7608. πῶς το] τί φής; διοκοηδοι, ἔπος Ζ81κ88. 767. 
ἀδεέμαντος Αὐταΐι5. ἀδείμαντος χῷ ΕἸ ΒΟ] αΐ. 708. μάλιστα 

ΕὙ ΒΟΒμαΙ. 709. εὐαγγέλῳ ϑοι!ίσογ. ἐν ἀγγέλῳ γὰρ χρυπτὸς 

ὄρϑωσις φρενός ϑίδηϊον, εὐάγγελος γὰρ χῦρος ὀρϑώσει λόγος ΕΝ 

ΘΟΒπ αι. Ὑουβαπὶ ἀο] οὶ Ὑ ΘΥΤΔ]]. 710. ἀλλ᾽ ἢ σύ γ᾽ εὔφρων τοῖσι 
νῦν ἠγγελμένοις ΕΝ Βομπηϊαι. τοῖσε νὸν ἀγγέλμασιν 28 Κδϑ8. 711. 

ἀλλ᾽ εἰ οχ ργαθοθάθηϊθ ἀλλ᾽ ἦ οτΐαπῃη ρμαϊαί Ὠὶπάοτί. 779. [πὶ ΒΟΠΟ]1Ὸ 
τυχὼν (ἂν» Ῥαρασθοογσῖα. 776. ϑεοῖσι τῶν περ ΖακΚα8. 781 54. 
ϑὸς τύχας τυχεῖν δόμου χυρέους τὰ σώφρον᾽ εὖ μαιομένους τέξειν 

ΜΆΗΙΥ. Ἴ815.ᾳ. δὸς τύχας πλεῖν δόμοις χυρίως, πανσόφῳ 

σϑένε: μαιομένᾳ σ᾽ ἰδεῖν διαδέκασαι Νοντηδη. τυχεῖν δέ μοι χύρ᾽, 

ὡς τὰ σώφρον᾽ εὖ μαιομένοις ἔρδειν διὰ δέκας Παιὰν ἔπος ἔλαχεν. 

ὦ Ζεῦ σύ νιν φυλάσσοις ὟεἸ], δὸς τύχας τυχεῖν δόμου χύριον, τὰ 
σῶστρά σοι μαιόμενον ϑύειν: διάλκαϑ᾽, εἰ πᾶν ἔπος ἔλακον, ᾧ, Ζεῦ, 

σύ νειν φυλάσσοις Ἦδγ86. 782. τοῖς εὐφρόναν μαιυμένοις ἰδεῖν 

Ηουβηᾶῃ. 789. διὰ δέκας εἰ... ἔλακον, σύ νιν ΜᾶμΙγ. 7855α. 

ἄϊε, Ζεῦ, πρὸ δὲ δάων τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων, ὦ  εῖ]!. Εχ δήων 
οἱ ἱηϊογργθίδιίίοπθ ἐχϑρῶν οὐἵαπη 6558 δὴ ᾿χϑρῶν τηοπμοὶ Ἧ Ηρδά- 

ἰδ π|. 786. τὸν ἔσωσας μελάϑροις ἨθΥ56. 787. ἐπεὶ νῦν 
μεταναστὰς ΜᾶΝΙγ. [π΄ ΞΟΠΟ]1Ὸ (ἢ) τὸν ᾿θρέστην ποιῆσαι ῬΆΙΘΥ. 
88. δίδυμνα χάτε τριπλᾶ ἮθΥ88. 789. παλίμποιν᾽ ἀνϑελών 

ὈῚΡΡΘ. 7192. πημάτων, τόνῳ δρόμου Ἠθγ86. 792.54ᾳ. πημά- 

των δ᾽ ἐν δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον χτίσον ὈΪΡΡΘ. 792 54. 
σὺ δ᾽ ἐν δρόμου πως τέϑει μέτροισιν εὖ, σῳζομένου ῥυμοῦ, τόδ᾽ 
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νὴ Ὃ ὦ ᾽ [ἄν ΄ α . ᾿ “ .-»"ἢ. ΄ 

ἐπιδεῖν γαίας πέδον ἀνομένων χτέ. ἍὟΙ], πημάτων ἑῷ... μέτρον. 
ΙΝ) δὸς ἀνσῳξόμενον ῥυϑμὸν τοῦτο ϑεῖν διαὶ πέδον, ἀνομένων πημάτων 

ὄρεγμα ΜᾶμΥ. πημάτων χἀν δρόμῳ προστιϑείης μέτρον. χτίσας 
σῳζόμενον ῥυϑμῷ ποτε διαϑεῖν ἔμπεδον ἀνομένων χτέ. ΝονΠηδΔη. 
798. σωζόμενον ῥυμὸν γ0] σωζξυμένου ῥυμοῦ ϑίδῃϊθον. 799 56. 
σωξόμενος σταϑμὸν δέχοιτ᾽ ἰδεῖν. ἔμπεδον ἀναμένων ΉθγβθΕ. 794. 

Ιῃ Β0Β 0] 1] ὁ δὲ νοῦς πῶς ἄν τις... ῥυθμὸν {τουτέστιν ὁμαλὸν... 

δρόμον ὄρεγμα ἀνυομένων βημάτων; Ῥα]οΥ, διαρρήξεις οἱ τις τούτῳ 

Ῥδραρθουρὶα. 796. οἵτ᾽ ἔσω δὲ Ἠργ56. 797. ϑομο πὶ δὰ 

ἄγετε ν. 199 ρουπογο ορί δῖαν Ῥαρδρθουρὶα. 

802. τοῖὶνὸς καλῶς χταμένοιν ΝΕΟΝΠΙΔΗ. 86ᾳ. τῶν δὲ 

χαλῶς χτιμένων,. ὦ .. στόμιον, σὺν δὸς ἀνιῦρον ἔτ᾽ οἶμον ἀνδρὸς 

χα νιν ἐλευϑερίας λαμπρὸν ἰδεῖν {φῶς φιλέοις χτξ. Ἦργβθ. 

8085. στόμιον, σὺ δὲ δὸς (γε] δός τ᾽) ἀναπνεῖν ΝΟ ΠΔῃ. 804. 
ἀνάγειν ὙΥ εἰ]. 809. ὁ φωριώτατος Νονιδη. [Ι͂ἢ 56 Π0]}10 ὅρμη- 

τικώτατος Ζ8Κ85. 80954ᾳ4ᾳ. ἔπει φορώτατος .. τελεῖν δόλιος 

ἀσκόποις ἔπος λέγων νύκτωρ τ᾽ ὄμμασιν... δ᾽ εἶδεν ἐμφανὲς τέλος 

Ηρονβ6. 810. τελῶν ἱηνοηϊ ϑίϑῃ]ου. 811. πολλὰ δὲ κἄάλλα 
φανεῖ, γρήξων ροβί στόμιον 808 {γΓδηΒΡΟΠθη8, ΝΟΥ ΠΗ. 812. 
χρύφα μὲν εὔσκοπον δ᾽ ἔπος Νονηδη. 818. νύχτα πρόσϑ᾽ ὁμ- 

μάτων... φέροι ϑῖἴδῃϊον, νύκτωρ προὐμμάτων Νονηηδηῃ. 8185 54. 

καὶ τότε δὴ πλόου τὸν δωμάτων Υ6ΥΓΔ]}. 81565η4ᾳ. χαὲὶ τότ᾽ 

ὡδάν, κλυτὸν δωμάτων λύτρον... ὁμοῦ δὲ χρεχτὸν .. πόλει" τὸ δ᾽ 

εὔνομον ἐμοὶ κέρδος αὐξανεῖ τάδ᾽, ἅτα δ᾽ ἀπέστω φίλων Νονπιδη. 
816. δαιμόνων λυτηρέων Ηθγ86. 817. ὀρϑιώτατον ν6ὶ] οὐριώτα- 
τὸν ϑομᾷί. 818. χοινόχρεχτον Τ, Βομπηϊαί. χρεχτῶν γοήτων 

γόμων ϑοα σον. [ἢ 56 Π0110 οὕτως ἄδουσι Ῥαραρθογρία. 818 564. 
οὐδὲ κλέπτον ἐγγυητῶν νόμον .. πόλει. τῷδ᾽ ἐς εὖ μόνιμον χέρδος 
αὔξεται τῶν φίλων, δέος ἄτας δ᾽ ἀποστατεῖ ἤδγβ86. ὁμοῦ... νόμον 
μεϑήσω" πόλει μὲν τάδ᾽ εὖ ἐμὸν ἐμὸν κέρδος ὁ 

820. Ιῃ 50}0} 10 τόδ᾽ ἐμὸν ῬΑρασθογρία. 
αὔξεται τότ᾽ ϑίδη]ον. 821. ἐμὸν ἐμὸν λῆμμ᾽ (λῆμ᾽) 

Ηρδαϊδμῃ). 825. ἐπαίξας Αὐτγαΐα8. ἐργῶ δ οΥγΆ}}. [Ιῃ 
Β0ΒΟ]10 ἐπιζχαλεσάμενος) Ῥαρδρθοογρία. 82554ᾳ. ἐπαΐσας πα- 
τρὸς αὐδὰν ϑροοῦσαν »ὄρσο τέκνονςε, περαένων χτέξ. Ηογ50, ἐπαὔσας 

πατρὸς οἶτον προϑροούσᾳ ματρὸς αὐδᾷ ἐκπέραιν᾽ ἀνεπέμομφον ἄταν 
ΥΜΕ]]. 829. Περσέως δ᾽ ϑίδῃϊον. 880. ἀνασγεϑών Βδηκίη. 
8925. τοῖσδ᾽ ἄνω τε πρὸς παρέξων γάριν, τόδ᾽ ἔργασαι πέρας 
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᾽ »". Γὰ ῳ "ν ῃ- ᾿ ». 

ΗδθγΥ586. 838254ᾳ. πρυπράσσων τοῖς τ ἄνωθεν, τὸν αἴτιον ὁ 

" )}» “ 4 2 "" , Γῳ - ) ν το ( ΔΨ ’ ᾿ : ψα» ' 

ἐταπολλὺς μυρου, χαρ’τὸς ὁργας ϑόρε λυπρὸς ενδϑοῦεν φοιίνέαν γᾶν 

ως: ἤ Ἢ ἡμμ, ΗΒ ν᾿» - ᾽ Ἶ ᾿Ξ ΝΝ τ " ΕΞ - δ' ἊΝ ᾳ-: » ΄ι ᾿ ᾿ 

τισειὶς Βδηκίη. πρυπραξὸν χάριεν σφαγᾶς λυτγρος, ενθοῦεν φυνιοὸν 

ἄταν χαϑεὶς χκτέ. Νονδη. 898. γάριν ἐυργόνος λυγρᾶς ΧΥ ΕἸ]. 
᾿ Ὕ ; 7 "» Ἃ} ᾽ ᾿᾽" " ’ ΄ 

895 56. φονίᾶν αἂὺ ματαᾶν τέϑης, ταίιτεον ὁ ἐπαπυλλὺς μυροῦυ μόρῳ 

Ηδγβθ, φόνιον .. τὸν αἴτιον δὴ ᾿ξαπολλύνα: μόρου Ἠρδαΐδῃι. 

84054. μόρον δ᾽ ᾿θρέστου καὶ... δόμοις, γένοιτ᾽ ἂν ἄχϑος δ᾽ αἱ- 

ματοσταγὲς Ζ|Κ88. 8405,4ᾳ. χαὲὶ.. δόμῳ... δείματος σαγεν 

φόνοις τοῖς πρόσϑεν ργϑδο, καὶ τόδ᾽ ἂν φέρειν δόμος ἕλοιτ᾽ ἂν 

ἄχϑος, αἱματοσταγεῖ φόβῳ τὸ πρόσϑεν ξλχαένων τε χαὶ δεθηγμένους 

6]. χαινὸν οὖν φέρειν δόμοις... αἰμοσταγεὶ φόνῳ τῷ πρόσϑεν 

ἅλις ἀλγυῦσε (γ61] πρόσϑ᾽ ἅλις κάμνουσὴ καὶ δεδηγμένος ΕΝ 

δομιηϊαϊΐ 849. πῶς: ταῦτ᾽ ἀληϑῆς χοὺ βλέποντα ἤθγ86. βλέ- 

ποντε Δυναΐι8. 845. φάσκοντες μάτην ΕἸ Ὗ Βομπηι αι. 840. 

δηλῶσαι πέρι: ΗΘΥ86, δηλῶσαι τορόν; ἢ ΝΥ Βομιμιαῖί. 847. ἤκουσα 

μέν, σὺ πυνϑάνου δὲ ϑίδηϊον, ἤχουσα, μᾶλλόν (γκουσ᾽, ἄμεινον) πυν- 

δάνου δὲ Ἐ Υ ΒΟ ]αΐ. 849. συὺῦ δ᾽ αὐτόσ᾽ - αὐτὸν ἄνδρα πεύ- 

ϑεσϑα: πέρι 1,ϑομπαι. ὧν Τοάϊ. ὡς αὐτὸν ἀνδρὸς ἀνδρα (αἱ 

ἴοσο Ῥαυν) οἰ]. ὡς αὐτό σ᾽ Ζ28Κ85. 860. πάρΞειμ᾽ ἐλέγξα! 

τ΄ εὖὸ ϑέλω ἘῸῚ Βοϊμηϊαί. 858. οὔταν φρένας χλέφειας ὠμμα- 

τωμένας δ οΥΓΑ]!. 859. [ἡ 560 0] 10 τῶν συγχοπτικῶν Ῥᾶραρβθου- 

σία. 862. " πυρκαϊὰς (ἐχϑρῶν ὗ φανεὶς σωτὴρ καὶ φῶς 

Ηργϑβθ. 868. πολισσυνόμους {πάλιν ὀρϑώσας) Νονπιδη. 864. 

ἔξε: καὶ πατέρων ζ8|Κ85). 866. μέλλεις {δεινοϑέταισιν) ϑεῖος 

Ηργβο ϑοῦρως ρέστης 2885. 870. ἀποστατῶμεν ΗθννοΙ- 

θη. 873. εἶναι (μάχαις γὰρ δὴ κεχύρωται» τέλος ὕ ΘΓ! !. 

874. δεσπότου ταλαντάτου Ἦδγβο. δολουμένου Μ΄ ϑοτοί. 879. 

οὖχ ὥς γ᾽ 5ογἰθοπάππι νἱάἀθίαν. 882. αὖ τῆς ΥοΥγΆ}}. ἐπὶ ξυ- 

ροῦ μέλας ΖΑΚδ88. 8825. ἔοικε νῦν αὖ τῆσδ᾽ .. προσδοχᾶν 

888. δότω τις Ηργϑβο οἱ ὟὟ 6]}. 890. 

οδ΄, ἀφικόμην 28 Κᾶ8. 894. ϑανοῦσα 50Υ]θοπαππὶ Υἱὰθ- 

89654ᾳ. βρίζων γάλα... εὐτραφὲς πάλαι ΕἾ Ὗ Βοβπ]αί. 

ποῦ δῆτα τὰ τορὰ ΕΝ ϑοιιηϊάϊ, ποῖ δὴ τελευτᾷ γ6] ποῖ δὴ 

λεῖ σους διδαζῃδ! ον. 

905. τῷ τοι ϑανόντε Ἦργβο, τούτῳ ϑανόντε 50 ΘΠ πὶ 

νἱἀθίαγ. 906. γρῆν, ἀπεστύγης Ζ8Κδ5. 914. δοῦλος δ᾽ 

ΖΔ 85. 9160. αἰσχύνομαι σ᾽ οὐ τοῦτον εἰδῆσαι (γ6] εἰδέναε) 

Υ οΥτΆ]!. 917. μὴ ἔλλειρ᾽ ὁμοίας ἘΠῚ Βομπιαϊ. 9239. ὦ 

ΑὉ) ΟΗΟΘΕΡΗΟΗΒΟΞ. 981 

παῖ, φύλαξαι Ἐ Ὗ ϑομηη!αί. 996. τόνδε πωρίζει Ὕ οΥΤΆ)}, τόνδε 

πορσύνει Ῥαῖογ, τόνδε προσχρήζει ΚοΟΚ. (τόνδε ϑρίζει μόρον 

Ζ8Κ85). συρίέζει Υ οΥΥ8]]. 929. χανοῦσ᾽ ὃν οὐ γχρὴν τλῖῆϑε καὲὶ 

τὸ μὴ γρεών ΝΌοκ. 991. ἐπεὶ δὲ μελέων (γ6] φονέων) ΕΝ 

ΘΟΙ ΤΙ. Ῥορί 9383 Ἰηβουϊς νυν. 1012, πόνων ΡΙῸ παρών 50Γ1Ό06Πη8, 

ΝΟΥ ΠΙΔΗ. 984. διχᾶ Ηργβθ6. 9398. ἔλαγε δεσποτεῖν Ήδγβε, 
ἔλασε δ᾽ ἐς στέγαν ΚΟΟΚ. 999. πυϑοχρήσταις Υ ΘΥΓΔ]]. 941. 
ἐπολολυξάτω δεσπύσυνος Ἦργβο. δεσποσύνας Αὐγδία8. 944. 
λύσων εὐτυγῶς Ἠργβθ6. 945δ54ᾳ. δ᾽, ᾧ.. δολιόφρων ἐειϑώ 
Ηργϑβο. 947. ἔϑιγε δὲ ξίφους γερὸς ἐτήτυμος ΝονηδΔη. 952. 
{μάλα γὰρ ἐμφανῶς τελεσίρρων Δέκα, Διόϑεν ἐκσυϑεῖσ᾽ ἐπ᾿ ἀλιτη- 
ῥρέοις, χρανοῦσα πάντ᾽ ἄελπτά περι) τάπερ ὁ .Ἰοξίας ὁ πεπαρήσιμος 

Ηθγ86 θ9ὅῷ54ᾳ4ᾳ. τῶν πέρι “οξίας,. ὁ Παρνασσίας μέγαν... 
γϑονός, ἐπογϑέων. τὰν ἀδόλως δολίαν βλαφίπουν τν χρόνοις οἷσι 

μετοίγεται. χρατεὶ τοι λόγος τὸ ϑεῖον περ ὄντα μήϑ᾽ ὑπουργεῖν 

(Δία) κακοῖς, ἄξιόν τ᾿ οὐρανοῦχον .. ἰδεῖν. Μέγαν ἀφῃρέϑην τά- 
λιδα, Φωκέων ἄγαμον ἐν δόμοις. πολὺν .. ἔκειτ᾽, ἀεὶ {τύχας ἀμ- 

μένων) ΝονΠΊΔη. 95454ᾳ. δολίαν δόλοις βλαπτομέναν {πάλιν 

βλάβανΣ ἐγχρονισϑεῖσαν ΥὟΝ εἰ]. 9545.4ᾳ. λάχεν, βλαπτομένα ὃό- 

λοις χρονισϑεῖσά τ᾽ ἐποίχεται. χρατεῖται δέ πως τὸ ϑεῖον, παραυτὰ 

μέν γ᾽ ὑπουργεῖν δοχοῦν χαχοῖς. γρεὼν δ᾽ οὐρανούχων χτέ. ΗδγΞθ. 

9ὅθ5.. χρατεῖταί πως τὸ ϑεῖον.. πάρα τὸ μὴ . ὑπουργεῖν κακοῖς 

ΥΥ 61]. 969. μέγα γ᾽ ἀφγρέϑη ΔυταΐαβΒ. ἀφηρέϑης ϑίδηϊον. 
960. οἰχέων ϑ8ιάρν!οκ. Ροβί 962. [ἴἰθγαὰΐ πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν 
6]. βυρριοὶ γαλινῶν ὑπαί Ἠθδαϊδηι. 969. παντελὴς καιρὺς 

ὈΙΡΡ6. χρόνῳ ἀμείψεται ΝοΝΤΙΙΔΗ. 96. πᾶν χλύσῃ ϑιάρσν!οῖ, 
ἅπαν ἀπολούσῃ ΝΟΝΊηΔΗ. 9θ60854ᾳ. ἐλαϑῇ μάταν χαϑαρμοῖς ἐλα- 
τηρέοις Ηθγ86. 96075ᾳ4ᾳ. τύχῃ δ᾽ εὐπρόσωπα χοινᾷ τὰ πάντ᾽ 
ἰδεῖν ἀκοῦσαί τε ϑρευμένοις" νμετοΐίκων δόμοι μεστοῦνται πάλιν" 

πάρα .. ἰδεῖνε Ηργβο, χύβοι δ᾽ εὐπρωσώπῳ χοίτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν 
πρευμενεῖς μετοέχοις δόμων πεσοῦνται πάλιν χτέξ. Τοαϊί. 968 534. 
ἀχοῦσαΐξ τ᾽ ἐραμένοισιν, μετοίκοις ΝΘΥΠΊΔΗ. 969. μετ᾽ οἰχοδό- 

μων ϑίδηϊθυ. 979. ὁμοῦ μὲν ΝΥ ΕἸ]. 9745. φέλοι γε, καὶ 

νῦν... ὅρχος ἐμμένει Ἡβργβ6. 9706. ϑάνατον ἀρτύειν ἨβΥ56. 
γοΥβαπὶ ἀοὶοὶ ΥοΥΓΆ]}]. . 981]. αὐτοί ΥΘΥΓΔΙ]. 982. ἰδὼν οἱ 
986 ὧδ᾽ ἂν ΗθΥ56. 987. μητρός" τὸν Αἰγίσϑου γὰρ οὐ φέγοι 
τις ἄν ἤργβθ. λέγω δέκην, ν. 988 ἀο]οίο, Εἰ Ὗ ΒΟ πιαί. 988. 
εἶλεν γὰρ... δέχῃ ΖΑκδβ. 989. ἀνδρα Αὐυζγαίιι8. 990. ζώνῃ 
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Ηργϑβο οἱ Υ 61}. 991. ὡς χαΐ νιν χτανόν ἤργβο, ὡς φανὴ καχόν 

ΖδΚ88. 993. ϑίγουσ᾽ ἄνουλον ἱπνοηϊξ Αὐταίι5. ϑήγειν φιλοῦσα ϑά- 

λος ξὸν δεδηγμένον ρογβο. ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἕλκος ΖΚα5. 998. προσείπω 

καὺ τύχω Ζ8Κ85. 998. ἄοχυν τ᾽ ἂν εἴποις ἐμποδιστῆρας Ἦθγβ6. 

1001. νομίζων τῷδέ γ᾽ ἂν ἱηνοηϊ! ϑίδηϊου. 10015ᾳ. τῷδέ 
τ᾿ ἐν δολώματει.. ϑερμουργῷ φρενέ ΖΚ. 1002. πολλὰ χερ- 

δαΐοι φέρων ἨθΥγβ56. 1008. ξύνευνος Δ ῬΑ] ]15. 1004. 
Εοτί. ἐχ δόμων. 100 544. αἱαξ (56Π|6}} μελέων ἔργων, (ἐξ 

ὧν» .. διαπραχϑὲν δὴν ᾿ἡγαμέμνονος αὺ πάϑος ἀνϑεῖ Ἠδγβθο. 

1007. μέλλον δέ τι χαὶ πάϑος ἀνϑεὶ ἘΠῊΝ Βομηηαῖ. [ἢ 50Π0110 

φόνῳ πάϑος Ῥαρασθοοτρίᾳ. 1[1009. ἔγϑιστον ξέρος ΝΥε!!. 1012. 
νῶν ταὐτὸν... ἀποιμώξζω πέρας Ἦργϑβο, ααἱ ρΡοβὺ ἤθη ὙΘΥΘᾺΠῚ ἰδοιι- 

δπὶ βἰαίαϊι. γουβίθαβ 995---1002 ροβύ 1011 ἰγδηβιαίϊβ. νῦν αὐτὸ 

φαίνω Μδοπαρηΐοθηῃ., νῶν αὐτὸ ϑρηνῶ Ζ8κᾶ8. 10129544ᾳ. νῦν δ᾽ 

αὐτὸς αἶμα νέον ἀποιμώξω... ὕφασμα προσβλέπων τόδε ἀλγῶν ἔμ᾽ 

ἔργα χαὶ πάϑος στένω τὸ σύν ἘΠΛῪῊ ϑομηϊαί. 1018. τοὔφασμα 

Αὐγδίαϑ. 1014. ἀλγῶ νέ᾿ ἔογα 8188. 1014. πάϑος. μένω 
δ᾽ ἀράν Ἦθργβθ. 1015. ἔχω Υ εΙ!. 1016 5Ξ4ᾳ4ᾳ. οὔτις μερό- 

ἈΨ] Ἵ Ὰ “Ἢ. “.Ν ᾿ " ᾿ ) Ὗ ͵΄ ’ τ 

πων ἀσινὴς βίοτον διὰ παντὺς άπημον ἀμεΐ ει... μόχϑος δ᾽ ὃ 

μὲν ᾧχεϑ᾽, ὃ δ᾽ ἥξει διδαϊ(ηα ον. 101754. διὰ πάντ᾽ εὔϑυμος 

ἀμείψαιτ᾽ ἄν- μόχϑων δ᾽ κτέ. Ηθργϑ6. 109054. ἡνιοστροφοῦν 

δούμον πεπρωμένον Ζ8ΚΚᾶ5. 1023. οὐδ᾽ ϑίδῃηϊογυ. ὑπορχεῖσϑαι 

χορούς ἘΝ Βομπηαι. 1027. πλειστήρη ζέσαι Ἠθργϑβθ. 1081. 

τόξῳ γὰρ οὐκ ἂν πημάτων πέραν βάλοις ἨργΖον. προὐφίέξεται θργ56. 

1085 χεχαυμένον ΗθργΞβθ. 109854. τὰ δ᾽ ἐν δόμῳ μοε .. μαρ- 

τυρεῖν (ὡς ἐνδίκως πεπραγμένα, καὶ συστένειν» ὡς μέλε᾽ ἐπορσύνϑη 

κακά Ἦργβοθ. λέγειν χαὲ μαρτυρεῖν Μενέλεῳ τὰ πορσύνϑη χαχά 

8 Κ85. 1099. χαὶ μαρτυρεῖ μοε λεὼς (γ6] προσμαρτυρεῖν μοι 

πῶς) ἐπορσώνϑη καχά ϑίδῃϊον. συμμαρτυρήσειν πῶς Νο»ΥνΠηΔη. 

1040. ἐλῶ δ᾽ ἀλήτης ΕὟ ΒοΒπηαί. Ροβϑί 1040 Ξυρρὶοὶ πατρός 

τ᾿ ἀμύντωρ εἰμὲ καὶ μητροχτόνος ἮβθΥ56. 1041. ζῶ Μδομπδρβίθῃ. 

1042. μὴ δ᾽ ἐπιζευχϑεὶς ὝοΥΓΆ]}}. 1045. εὐπότμως ΕἾ ΒΟ. 

1046. ὠμαὲ γυναῖχες Ε Ὗ Βομηηϊαί. 1050. νικῶ, μέλε Ηθργϑδθ6. 
νεκῶ πάνυ Ἐ Ὗ δομπηϊαί. 1051. τῶνδε δειμάτων Μᾷᾶμϊ)γ. τῶν 

χεχηνυτῶν Τοαί. 1069. ἔπε νϑὶ ἔνε Βίδηϊθγυ. 1057. προσ- 

ϑιγόνϑ᾽ οὗ Ποξίας ΜΆ. 1058. λούσω χαϑαρμοῖς 2888. 

1067. τάλανος τὴδε θυέστου ἨδθγΥ56. 1068 Ξᾳ. δεύτερον Ἀτρέως 
- 

βλαστοῖο πάϑη, λουτροδάϊκτός τ᾽ χτὲ. ργβθ. 

ΑΌΒΘΕΝΒΑ ΕΤ (ΟΟΒΕΙΘΟΈΝΒΌΑ 
Α0 

ΕΠΜΕΝΙΌΈΕ. 

ϑοραγαίίπη οαϊάθγιηΐ ἰαθα]απη ΤῊ Θοα Ηρυβο (16 Ογθβϑίϊθ ἀθ5 
ΑΘΒΟΙ 5. 1884), ὁ Εανῖθ5 (1886). ΑΥ Ὑ ΟΓΓΔ]} (1885). Α δίάσνίοικ 

(1887), Ν ΥΥ Θοκίοῖη (Δ θβοῦυ]οβ Ογθβϑίθ 1888). 

Φ. ῃ 50} 0} 10 γίνεταε {ϑυγάτηρ» Ἠέλαινα Ῥαραρθοοτρία. 9. 
» 

ἥτ᾽ ἐς τὸ Ἠδργ86. ὅ. ϑελούσης τῆσδέ γ᾽. οὐδὲ πρὸς βίαν ἨδγΥβθ6. 
7. δέδωσιε δ᾽ ἢ ΜΘΚΙΟΓ. --α [ἢ 5ο!ο]ο ϑεασαμένη {γὰρ Ῥαρᾶρθοτ- 
σῖα. 754. δίδωσι δ᾽ αὖ... δόσιν {ζϑυγατρὸς ἴνει καὶ Διός, 41η- 

τοῦς ὅϑενν) γόνος τὸ Φοέβης ὄνομ᾽ κτέξ. Ηδργβθο. 19. Ιῃ 560} 0} 10 
ϑεωρέζαν Πυϑιάγδα ῬΑραρθογρῖα. 16. ἴΙῃ 560 }0}10 χαὲ ὁ Δελφὸς 
λεὼς {καὶ ὃ Δελφὸςν ὃς ἔστε Ῥαραροοτρία. 
φερνῇ Ζεύς νειν ἔνϑεον κτέσας Ἦργ86. 

Ζεὺς... φρένα 1 τέγνης ΝΘνΠΙΔΗ. Ῥοϑβύ 91 Ἰδοιηδπὶ βἰδίαϊ γθΓ- 
5105 2254. Ροϑί 26 ὑγδηβροβί(ῖ5 Ηϑύϑθ, ροβϑύ 21 βιρριοὶ ἁγνὴ Διὸς 
παῖς, χκἀπιτάρροϑος φίλοις Ἰλανίθ5. [Ιἄθπὶ ἃηΐθ 24 βιρρ!οί ἕδραν 

ἐχούσας" ἐν δ᾽ ὁ γαρμάτων δοτήρ. 2853ᾳ. βάχγχαις αἷς στρα- 

τηγήσας .. κατέρραφεν ΒιυΥ. 97. χράτη Ηβργϑ86. 28. Κά- 

λαυρα χαὶ Ἦβθγ86. 91. χκεὲ Πανελλήνων ΖαΚᾶ5. τινὰς 

9ὅ. [ῃ 50Π0110 δεάλεεμμα γένεται ῬαρΡαροογρία. 96. 

χεῖν μηχέτ᾽ ἀκταένειν Ἠδγβ6. 98. γραῦς ἀντέπαεις., οὐδὲν 
μὲν οὖν Ἠογνογάρη. 41. βρέχοντι ΝρΙαΠαΓαΐ. 44. λήνους 
ἑλικτοῦ ΗθΥΒ6. 445.. λήνει γεμιστόν, σωφρόνως ἐστεμμένον 
ἀργῆτε μαλλῷ κτέ. Ῥανίο5. ἀργῆτε λήνεε σωφρόνως ἐστεμμένον, 66- 

[6 γ5. ἀρ] οῦῖ5, Βα που ΐογά. 45. τῆλε γὰρ .. ὁρῶ Ηδγ86. 49. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ Πυργείοις νειν εἰκάσω τύποις, {οὐδ᾽ αὖτέ γ᾽ “Δρπυέαισιν. 
ἃς καταπτέρους) Ἦργβθο. εὐχάξω 5οΥθοπάπηη νἱάρίαγ. δ0. 

(άγχιστα ταῖσδε τὰς κόρας τὰς ἅρπαγας εἶδον ποτηδὸν χκτέ. Τοαί. 

εἶδον μὲν ἁρπυέας ποτῇ δὴ Φινέως Ἐ ΝοΙἀΠαγάί. δῶ. βδελυχ- 
τέοε Νὅυοκ. [ἴῃ βοῇ} 10 σχυϑρωπαέ ῬΑρδρθουρῖα. 59. ῥέγ- 
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χουσι δυσπλάτοισι ἮΘΥ868. δ4. δυσφιλῇ δάϊν ἘΞ Νοϊἀαγαί. θ2. 

δή ᾽στι ἨβδγΥβθ. 608. τοῖσιν ἄλλων δώμασιν Τοαΐ, τοῖσι ναοὲς 

λυμάτων ΕἾὟ Βομμηηϊαί, θ4. καὶ πρόσω σ᾽ ἐπισχοπῶν ϑιίδαϊ- 

πὶ ἅ]]6Υ. [ἢ 860 }01}10 στραφέντα γὰρ τὰ Ῥαρασοογρία. θ6. [Ιῃ 50}0}10 

ὑὁμοιῶν Καθοκ. 67-- 69. χαὶ νῦν ἁλυύσας .. ὁρᾷς ὕπνῳ, παλαιὰς 

παῖδας αἷς .. μίγνυται Βαυϊδογίογά. θ8. ὕπνῳ πεσὸν δ᾽ αἴὸδ᾽ 

Παᾶνῖθ8. πεσοῦνται: Ναβί. θ85ᾳ. ὕπνῳ ἐπέδησα τὰς χαταπτύ- 

στους χύρας, γραίας παλαιὰς παῖδας 2888. 69. Λυχτὸς πα- 

λαιᾶς παῖδες ϑομᾶϊ, ἄγριαι: παλαεαὶ παῖδες Ἐ Ν Ια Παγαΐ. [ἢ 50Π0]10 

{παλαιαΐ)" πολιαὶ γάρ. παῖδες διὰ τὸ (ἐχ) νέων {πεπολιῶσϑαι)" 

ἢ ἐπειδὴ χκτξ. Βτύδη. Ἴδ54. ἐλῶσι γάρ σε, κἂν.. βεβὼς 

ἀμεέφης τὴν ΑἸΛΙΑΎΊΟΙ. 70. βεβῶτα πάρ τε τὴν Νονηδη, 

φύλων ϑ᾽ ἃ ναΐει τὴν Ηργβο, βεβὼς ἀνῆῇῆς τ᾽ ἣν τὴν Ῥᾶνῖθ5. πε- 
ρῶνϑ᾽ ἃ ναΐξι ἘΞ ΝοΙα ματα. 7854. βουχολούμενος πλάνον ϑομᾷᾶϊ. 

84 ροβὶ 66 τοροῃὶΐ Τοαί. 85. οἶσϑά μου τὸ μὴ ἀδικεῖν οἸϊπὶ 

Τοαϊί. 88. μέμφῃ σύ; μὴ Ηργβθ. (μεμνήύσομ᾽" ἣ φόβος σε νικᾷ 

τις φρένας: Ἐ ΒΥ). Ὑογβϑαμη ἀοθ]οΐ Καὶ Νοιἀμαγαΐ. 92. τόδ᾽ 

ἐκγόνων γέρας Τοάϊ, (τὸ δεγμονόμων ν8] δεγμονόμον σέβας Εἰ Νοὶά- 

μᾶγάι), τόδ᾽ ἐμπόρων σέβας Νοντηδι. ἐκνουμένων σέβας νοὶ τόδ᾽ 

ἐκ ναυτῶν σέβας γ6] ρμοίϊι8 τόδ᾽ ἐχδόμων σέβας 2888. 94. 

[ἢ 5080} 10 ἐμφήνῃ ῬΑραρθουρῖα. 9θ654ᾳ4. ἀἄλλοισέί τ᾽ ἐν... ὄνει- 

ὃὸος ἐπιτιϑεῖσιν ἐκχεκλεισμένη., αἰσχρῶς ἀλῶμαι Ηργβ6. 97. ἐν 

ϑνητοῖσιν οὐχ ἐχνίψεται Ζ8Κ83. 

101. (οὔτ᾽ ἐν πόλει τιμωρὸν οὐδέν᾽ εὑρόμην,) οὐδείς ϑ᾽ 

Ηργϑβθ. 108. καρδίας ἔσω Ἐ; Νοϊαδαγαΐ. 105. δείν᾽ ἡμέρας 

Ζ8Καβ. ἐν ἡμέρᾳ δέ μοί ῥ᾽ ἀπρόσχοπος βρύτων Ἐὶ Νοίαμᾶγαΐ, ἀνή- 

μερος δὲ μοῖρα πρυσχόποις βροτῶν ΑἸλιάν]ο!. φρεσίν Ῥγὸ βροτῶν 

ΝΟΝΙΉΔΗ. 109. Ιῃ 50 }ο]ο ἔϑυον ἐνζνυκτὲ ἐν ἦ Ῥαρδρθουρῖα, 

ἔϑυον ἴα]ϑατη Ἰοηηα ἀποὶς Καθοκ 111. Ιῃ 56] δεὰ τὸ {δρο- 

μαίως) Ῥαρδροογρῖα. 119. τοιαῦτα ὝὟ οἷ], καιρῷ τε ΕΓ Ὗ Βομιηϊαΐ, 

πάραυτα Μεῖζρε. 11854. πρὸς ᾧ φίλοι πάρεισιν Ῥθᾶνίθ5. 119. 

φίλοις ϑρασοῦσιν οὐχ ἐμοῖς Ηδγ56, φονεῖ γάρ εἰσιν, οὐκ ἐμοὶ Τοαϊ, 

φέλοι γάρ εἰσιν οὐ χενοὶ Ἐὶ Νοϊἀματᾶϊ. ἐν δόμοις προσέχτορες Ζ- 

Καβ. φέλοις γάρ ἐστιν οὐχ ἐμοῖς προσέκταιος Νον ΙΔ, φονέως γὰρ 

εἰ σύ, χοὺ (γ6] φονέως γὰρ ἥσσων οὐ) κλύεις προσέκτορος ἘΠΝ 

ΘΟ. 121. ἄγαν γ᾽ ϑίδῃηϊ!ογ. 1922. τῆσδε μιαρὸς ἘΝ 

ϑοδτηαι. 127. δρόμος τε Νονδη. 180. λαβὲ... λαβέ, 
Δ᾽ 

φέρ᾽ ἄγε Ἠδργβ6. 13754ᾳ. ὄρσ᾽ .. τῷδ᾽, ἀτμοῦ σφ᾽ ἀπισχναέ-. 
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νουσα νηλεῶς πυρέ Πργβο, οὐδ᾽... ἐπουρίσασ᾽ ἀτμῷ ἄτῳ,. κατισ- 

χναίνουσα Ἐὶ Νοίαμαγαί. 13754ᾳ. ἐπουρέσασ᾽ ἕπου αὐτῷ, κατι- 

σχναένουσα .. μάραινε δ᾽ εὐπτέροις ΕὟΝ Βομηηαΐῖ. 14058ᾳ4. 

ΘΙΓΟΡμδπΙ οὐ δηῤίβίυ. α α΄ 51ηρ1}}8 ἀποῖθυβ ΘΙ ΟΠΟΓΙΟΓΌΠΙ, βίγο- 

ΡΒδβ β β΄ γ γ΄ ἴοῖϊ οβόγο {γαῖ ὈΙΡΡΘ. 142. τὸ τοῦδε ΝΥ - 

Κοἢο]ά. 143. ϑομοιϊίαμη δὰ νυ. 144 ρϑυ που ἃ γα Ῥαρᾶ- 

σθουρία. 144. χαμοῦσα Ἦδγβ86. [ἴπ 500110 κατ᾽ ἔδια ὈΪΡΡΘ. 

149. πιχροδόκος πέλῃ ἈδθΥ56. 160. δαΐου δαΐου οἸϊπι Βοίβμθ. 

161. βαρύ τι, περέβαρυ τρύος Ἦθγϑ86. 162. φιλοῦντες γ6] τιμῶν- 

τες Τοαϊ. 104. ϑρόμβῳ Νοντηδη. 1607. [πῃ βοβοὶὶο ὀμφαλόν 

ἰηγϑηΐ, ϑίδη]θυ. 168. ἄγος ἔσω Νοντηδῃ. 169. δὲ μαντι- 

χὸν ἱηγοηϊΐ ϑίδηϊθυ. μάντις, οἵ, μεάσματε Εἰ Νοἰμαγαί. 174. 

χαὐτὸν ΝΟΥΠΊΔΗ. 175. ὑπὸ δὲ Ηδγ56. 177. ἕτερον ἐν δα 

ΝΟΝΠΊΔΗ. 178. μιάστορ᾽ ἐξάνω Ἠργϑε, μιάστορ᾽ ἔχγονον ΖΑΙΚ88. 

ἔχ γ᾽ ἐμοῦ πάσεται Νεονπιᾶῃ, εἵνεχ᾽ οὗ πάσεται Ἐὶ Νοϊαμαγαί. 

188. μέλανα πνευμόνων ἀφρόν 1, Βομπηαΐ, μέλαν᾽ [ἀπ᾿ ἀνϑρώπων) 

ἀφρόν Βυϊμογίογα. 187---89. δίκαι... ἀποφϑοραὶ λευσμοέ τε, 

γΟΥΘὰ 188 ἀοϊοῖο, Βαϊμογίογα. 188. παίδων: χαχοῦ ταὶ γλοῦ- 

νις ἠδ᾽ ἀκρωνία Ἐὶ Νοϊαπατάι. ἀκρωμέας ζσπαράγματ᾽ νεὶ δηλήματ᾽ 

ἈΚ. Ῥαΐου, ἄχρων τομαέ (γ6] χοπαέ) ῬΑΥΪ68. 189. γοὺ 

μύξζουσιν ΝεονΠδη. 191. ἀποπτύστης ΝοΟΥΠΔΗ. 195. πέλας 

παρούσας τοῖσδε προστρέβειν μύσος Μοίζρετ. ἐν τοῖσδε τοῖς πλευ- 

ροῖσι Ζακαβ, ἐν τοισίδ᾽ ἑἱλάοισε 1)ανῖ68, ἐν τοῖσδε κλισίοισε (κλει- 

σίοισι) Δ ΘΒΘΙΟΙ, ἐν τοῖσδε πανοσίοισι Νονπηδῃ. μυσάς ἨΒΥΒθ6. 

197. δ᾽ ἀο]εῖ 1)ανῖθ5. ϑεοῖς Νϑντδῃ. 199. πέλεις Ε ΒΚοΒίεογ. 

200. ὃς παναέτιος Εἰ ΝΟ Ια Παγαΐ. 201. λόγον δ! ου ἰη- 

γϑηϊ. 208. ἔχρησ᾽ ἄποινα τοῦ πατρὸς πέμφαι Ἐ Νοίάμαγαάϊΐ. 

τεῦξαι ὟΝ εἰ!. 9207. πρόσφοροι ἰμνοηῖῦ ϑίδηϊθυ. 218. παρ᾽ 

οὐδὲν ἣν γέ σοι Ηδγ86. »ϑαπί αἱ ὑγὸ ἠρχέσω Ἰεραπί ἦλθέ σοι 

γ6] ἤρχεσαν γ6] ἀρχέσως ϑίδῃϊογ, ἠργάσω ἘΒαυϊμογίογά, ἤρεκες 

ΕΒ ΝΘ ἀΒαγαϊΐ. 217. μορσέίμοιν Ἐὶ ΝοΙαμαγαΐ. 219. τοισίδ᾽᾽ 

Ηδθγβθ. χτεώουσιν ἀγχέστους ϑιδάίπη 6 Γ. 219534ᾳ. εἰ δ᾽ οὖν 

τέσιν κτείνουσιν .. μηδ᾽ ἐποπτεύεις Βυςμογίογα. ἣν τοῖσιν .. χαλᾷς 

τὸ μή γ᾽ ἐνέσϑαι μηδ᾽ (γ61] μήτ᾽ ἐνέσϑαι μήτ᾽) κτέ. ΕΣ ΝΘ ἀΒαγαῖ. 

290. τιμὴν γενέσϑαι - μηδ᾽ ἐποπτεύεις ΖδΚᾶ8. τὸ μὴ συνέσϑαι 

α ΤΌΟΚοΥ. χάτα γ8ὶ] χάτω ϑίδῃϊ!θυ. 222. γὰρ οὐδ᾽ ἀκαρέα σ᾽ 

Ηδγβο. Ἐογί. χάρτα σ᾽ ἐκπαγλουμένην. 92253ᾳ. τὰ μὲν γὰρ 

εἶδον καρτερά σε ϑυμουμένην, τὰ δ᾽ ἐν φόνοις ϑάσσουσαν ἧσυχαι- 

Αεςοῦγίυ5 εἀ. ΝΥ εοκ]εἰη. Αρρεμάϊχ. 25 
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τέραν ἘΠ Ὗ Βοδιηϊαΐ, τὰ... χάρτα σ᾽ ἡσυχαιτέραν, τὰ .. πράσσου- 

σαν, ἐνθυμουμένην δΥῖθ8. 229. πράσσουσαν αἴσχε᾽ εἰσορᾶν 
Ηδθυβθ. [ἿΙἢ 50} ] 9 σχολαιοτέραν ἱηγοηϊ ΥΑΚΟΗΘΙά. 220. πό- 
νον ἄπονον τίϑου ΕἸ Ὗ ϑομπηηϊαί. 227. τὰς ἐμὰς φόγῳ ΕὟ 
ϑΟΒηαί. 29054. ἐγὼ δ᾽ ἄγ᾽ --- ἔνε γὰρ αἰμα μητρῷον δέκαις 
- μέτειμε φῶτα χαϑὰ χυνηγέτης ἘΞ ΝΟΙἀδαγαΐ. 291. τόνδε 
πτῶχκα ΔκΚοῆοΙα. χἀχχυνήσομαι Ὀδνΐὶθ8 (ΠπηΔ]} [πὶ χἀχχυνήσομεν). 
2398. ϑεοῖσίέί τῳ ὈΑΥΪθ5. 294. εἰ προδῷς ἑκών ϑίδη!ογ. 

238544. προστετριμμένον πάρος ἄλλοις ἐν... βρότον ὥμορξα, γέρ- 
σον.. σώζων δ᾽ ἨἩθργβ6 239. πυρεύμασιν Ζ8Κ88. 240͵ 

ὁμῶς δὲ εΙΙ. Υοιβαμη ροϑὶ 4656 ἰγδηβροηϊΐ Πδνῖθ8. 256. 
λεῦσσε τὰ Αὐτγαΐιβ, λεῦσσε γοῦν γ6] λεῦσσέ τοι ϑομᾶϊζ. λεῦσσε 
τὸν πανταχῆ" μὴ Ὀανίθ5. 257. γοῦνον {ἁγνὸν ὡς) ἨοτγποΓάθη. 
258. ὅδ᾽ αὐτὸς ἀλκὰν ϑίδηϊογ. Φῦδ5αᾳ. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἠνέδ᾽ - ἦν- 

τινοῦν ἀλχὰν ἔχων .. πλαχεὶς .. χρεῶν -- τὸ δ᾽ .. χαμαὶ χεχυμέ- 
γον, δυσαγχόμιστον, παπαῖ, τόδ᾽ ἱερὸν πέδον συνεισοέγεται (συνεισ- 

ἔρχεται Τοῦ) Ηθγ86. 260. ὑπόδοχος Νονπδη. 9θ4536α. 
ἀλλ᾽... δεῖ σέ μοι ζωμὸν ῥοφεῖν φοίνιον ἐχ μελέων" πηγάδα δ᾽ 
αὖτε σοῦ... φεροέμαν σώματος δυηπάϑου. χκαὶ.. χάτω, ἀντίφον᾽ 
ὡς τύῃς ἄποιν᾽ ἐν δύαις -- ὄφει... ἢ ξένους ἢ τοχέας φίλους... 

Ἅιδης νέρϑεν εὔϑυνος βροτῶν, δελτογράφῳ .. φρενέ Ηργβθ. 266. 
φέροιμ᾽ ἂν πώματός γε Ὠᾶνίο8. δυσεχπότου (γ6] δυσεμπότου Υ8] 
δυσεντέρου) ΝονΠηδη. 267. ἐχνεύσασ᾽ ΟἨἩΔΡοΙ] η. 211. 
τις ἀσεβῶν εἰς τοκῆας ΑὐγαΐαβΒβ. ἀσεβῶν {μάταν Νονπηδῃ. 
216. Ιῃ 50 ῃ0] 10 διδαχϑεὶς ἐν χαχῷ Ῥδραρθογρία. 27θ5ᾳ. δὲ 
δαχϑεὶς δὴ κακοῖς ἐπίσταμαι πολλοῖς ἀφ᾽ αὑτοῦ μὲν ΕἸ Ὗ Βομπιαϊ. 

211. πολλούς τε χαιρούς Ἦρδγβθ, ϑεσμοὺς (γ6] χαφροὺς) χαϑαρμοῦ 

Τοαίΐ, πολλοὺς χαϑ' ἁρμούς Ζακα58. ὅπου ϑέμεις Τοάϊ. 9282. 

ἀοιοὶ Εἰ Νοιἀπαγαΐ. 286. Εοτί. μαραΐνει. 292. εἴτ᾽ ἐπ᾽ 
ὥρας Ηδθγ56. 294. τίϑησιν ἀρβύλῃ κατηρεφῇ πόδα ϑιδαϊπα!]ογ. 

ἦχα γηφερῇ πόδα Ἠδγβθ, ἢ χαταρρέπτει δόμον Ζ8Κ85. 29756. 
ἔλϑοι, γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος Βυϊδογίογά. 298. πόνων 
γενέσϑαι τῶνδ᾽ Τοαϊΐ. 

901. τὸ γαῴρειν μεταμαϑόνϑ᾽ Ἠθργβ6. 902. ἀναίματόν σε 
σχῆμ᾽ ὄν, εἴδωλον σκιᾶς Ε Ὗ ϑομηηϊαί. βόσχημα πημονῶν, ἀναέμα- 

τον σχιάν ογτᾶσΟΝ. Εοτί. βόσχημ᾽ ὄν, αἱμόνων. βόσχημα 
τῶν χάτω γϑονός Τοάΐξΐ. χαὶ μόνον σχιάν ῬᾷΙΘΥ, νερτέρων 
σχιάν Ζακαβ, δαιταλεὶ σκιάν Νονηδη. 910. [Ιῃ ϑβ0βο ο 
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ἐφορεύομεν ῬδρδρθοΥρΊα. 8311. νϑυπί αυἱ οὺς νοὶ αἷς ἸΙοραπία 

Θίϑη!ου (ὧν ἱπνθηϊς Αὐγδίμ8). 812. εὐχόμεϑ᾽ εἷναι ἱπγθηϊΐ 

ϑίδηϊευ. 381854. τὸν μὲν... γεῖρας φρουροῦντ᾽ Νάαυοκ. 819 8αᾳ. 

τοὺς .. χεῖρας ἕποντας μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν οὔτις ἐφέρπει" (ϑάλλει γὰρ 

ὃς ἦ σώφρων ἀγαϑός τ᾽.) ἀσινὴς χτξ. ΝονΠΊΔΗ. 984. εὔων 

ΘΔΪΘΥ. 38654ᾳ. ἐμπέδως μ᾽ ἔχειν, ϑνατῶν ὅντιν᾽ αὐτουργέαι 

ξυμπλέκωσιν μάταισι, τῷδ᾽ ὁμαρτεῖν ΗθΥ568. 937. εἴσιν πΘΒΟΙΟ 

αυΐβ. οἷσιν ϑίδηϊον. 38754ᾳ. αὐτουργίαε ξυμπνέωσιν 2888. 

843. »ϑυηί ααἱ μένος ΙΘρθγθ πη] ἰηΐα ίδῃ] θυ. 849. ὔὕμμιν Ὗ7͵- 

Ἰδπι οΥ 02. 8560. ἀϑανάτων δὲ πολεῖν ἑκάς Ε' ὟὟἡ Βομπηὶαί. 961. 

δέμας, οὐδέ ὈΪΡΡθ. 3692. πέπλων πανάμοιρος ἐσαιὲν ἐτύχϑην 

Ηρ γάθῃ. 3568. ϑομοϊίαπι δὰ νυν. 836δ184ᾳ4. Ρϑυ ποῦ Ραΐαδί 

ΚαρΟΚ. 8ὅ854ᾳ. ἔμπα λευκῶν δὲ πέπλων ἀνέορτος ἄκληρος 

ἐτύχϑην ΜΘ δυο. πέπλων ἀπόκληρος ἨθΥ56. 9564. ἄμορος 

χαὶ ἄκληρος ἨΑΥΪ68. 966. δώματ᾽ οὐ γὰρ Ἦθγβ68. 9ὅδ 54. 

αἱμάτων ἀποτροπάς Ἦβθγ86. 966---60 οἱ 874 -- 78 (ἀναδρομὰν 

δ᾽ ὅταν ἀρᾶς πιϑανὸς ὡς φίλος ἐλᾷ, ἐπιτόνως διόμεναι χρατερότο- 

νον ὅμως ἀμαυροῦμεν ἅλματος νέου -- μάλα γὰρ οὖν ἁλομένῳ.. 

βαρυπεσὴς .. σφαλερά τ᾽ ἀνάδρομ᾽ εἰς ἀρὰν χῶλα δυσφορωτάταν) 

ροβϑί 388 οοἱἹοοαΐ Ηθυβθ. 8ὅ854ᾳ. ἐπιτόνως διομένα.. ὅμως 

μαυροῦν ἀφ᾽ αἵματος νέου Τοάϊ. 8ὅ954ᾳ. χρατερὸν ὄντα περ, 

ἀμαυροῦμεν, αἵματος εὖνιν Ἰ)αΥΪ68. 9600. αἵματος νεοαρδῇ Νροὺν- 

8}. 361544ᾳ. σπεύδω μή μ᾽ ἀφέλεϊν τινα τάσδε μερέμνας μηδ᾽ 

ἀτέλειαν ἐμαῖσι δέκαις ἐπικραίνειν ΡΘΕ, σπευδομένᾳ χαϑελεῖν τινα 

τάσδε μερίμνας ϑεῶν παντόλειαν ἐμαῖσι λιταῖς ἐπικραένειν ΖΔ ΚΔ85. 

962. τᾶς δὲ ϑίδηϊογυ. 36854. ἐμοῖς ἀλέταις ἐπιχραίνω (ἀθ]οῖο 

δ᾽ Νονδη. [π᾿ βοιο ο εὔχομαι: {ζεὔχομαζὨὨ, Καθοκ. 865. ἐπὶ 

χρίσιν γε] ἀπράκτοισιν Ῥοτία8. 9θ0ὅ544ᾳ. ἔλδϑοι Ζεύς, αἱμοστα- 

γὲς ὅσπερ ἔϑνος ἘδΥ56. 866. Ζεὺς ἐαροσταγὲς ἃ ϑομα]Ζθ. 

38θ6654. Ζεὺς γὰρ ἀξιόμισον φοινὸν ἔϑνος Νονπηδη. 966 544. 

Ζεύς γ᾽ αἱμοσταγὲς ἃς ἀπέωσεν ἔϑνος τόδε λέσχας πθ5010 48. 

Ῥοβὶ 3608 δρμυπιηΐαπι 5. ἴοσττηδί: ἀνατροπεὺς ὅταν Ἴἄρης κτέ. 

ὈΙΡΡΘ. 874. ἁλμένα ΝοντηΔη. 397754ᾳ. σφαλερὰ τανυδρό- 

μοισιν χῶλα δυσφόρων ᾿Αρᾶν Τοάϊ. 881. μύσος ποτιπάσσει Νεον- 

ΔΗ. 38254. ναΐ᾿ δνοφεράν.. δώματος ἀστῶν χεῖ πολύστονος 

φάτις ΝΟΤΠΊΔΗ. 38454. μένει γάρ" εὐμήχανοι ϑεαὶ τελείῳ Νου- 

ΏΔ8Π. 388. ἄδειμ᾽ Ηεγ56. ἄτιμ᾽ ἀτέτους (γ6] ἀτέτας γ6] ἄτιτα 

γ6ὶ ἄτιτοι) ϑίδῃηϊου. ἄτιμα διόμεναι Νονπηδη. 38854ᾳ. ἀτιμ᾽ 
οδὲ 
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ἀτίετά τ᾿ ἐλάγομεν λέχη ΑΥ 68. 990. λάπᾳ, ῥυσίδικαι παρὰ 

Ηεγβθ. δυσποδοπαΐίπαλα ΕΟ! δυσβατοπαέπαλα ανῖ65. δυσοδὸο- 

παιπάλᾳ (οἱ ἷἰπ ν. 398 γϑονός) Νοντηδηῃ. 994. ἀμὸν Ῥανίθ8. 
3965αᾳ. δοϑέντα τελέως, ἐπὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας παλαιόν Βοἰπἢ, 

ΒοΒαΪ ΖΘ. 997. παλαιὸν (αἰέν) ΗδγΥβθ. 

402. ἡ ὃγτ᾽ ΜΥαΚοβοΙϊά. 407. πτερῶν ἄτερϑ᾽ οἰδοῦσα 
Θίδη]οΥυ. [Ι͂ἢ 50Π0110 ὡς ἀρτέμονε ΤΑΥΪθ65. 408. πνοαῖς (νοὶ 
πνόοις) οἰ]. πώλους τ᾽ ἀχμαίους ϑίδηϊογ. ὙΘΥΒαΠ ΠΒΟΌΓΙΟΙ ΙΒ 

{ἱθαϊ ὙΠ] ΔΙ ΟΥ̓ 2. 412. τόνδ᾽ ἐφήμενον ξένον, νοΥΒῖθ5 412 
415 ρΡοβί 409 Τρροβι(15, Ηθυβ8. 418. ὑμῖν 8᾽. ὁμοίας δ᾽ 

σπαρτῶν βλέπω Νονίηδη. ὁμοιοῦσ᾽ ΝῊ 61}. 410. τὸν πέλας 
ἱηγϑηϊΐ Αὐγαΐαβ. 419. [ῃ 50 }}0}10 δἰΐουαπὶ ἢ ἀο]οὶ Ῥαραρθουρία. 

420. ἐνοέίκοις ϑίδηϊον. 494. αὐτοχτονοῦντας ὭανίοΘθ. 499. 

ἄτερϑ᾽ ἀνάγκης Νονηᾶη. ἄνευ δ᾽ ἀνάγχης κοὔτινος τρέων χότον: 

γ6 1] ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης καί τινος τρέων κότον Ἐ ὟὟ Βομπηϊαί. 4892. 

οὐδ᾽ ὁμοῦν ϑέλοι Ηθγ58. 488. χλύεις.. ἢ πράξει πέλεις ΗθΥΒ6. 

484. γὰρ εἰ πάνυ ἮδγΥβΘ6. 4388. σεβούσῃ γ᾽ ἄξι' ἀντ᾽ ἐπαξίων 
Ηργβθ. ἀξίαν σ᾽ ἀπ᾿ ἀξίων Τοαΐ, ἀξίων ἐπαξίαν ΖαΚα8. ἐπαξιοῦν 

Ι, οι πα. 449. τὐμῇ σὸν ἐσέβιζον ἂν βρέτας Ήθγβ6. ἐφαμ- 

μένον βρέτας Νοντηδη. 452. ἔστ᾽ ἂν παλαγμοῖς αἵματος 

βου θοπάσπη τυἱάθίαγ. πρὸς ἀνδρὸς αἱμάτων κχκαϑαρσίου )ΑΥ 685 

αἷμά νιν καϑάρσιοι Ηθγϑ6. 4568. ἄχεσσι χἀν βατοῖσι 2888. 

χαϑαρσίοις βοτοῖσι χαὶ ἨθΥΝΘΓάθΗη. 400. ἐξὸν ᾧ σὺ χοινὼν 
᾿Ιλίου πόλιν ἄπολιν ΗθΥΞθ. 464. ῥίψασα λουτρῶν κἀξεμαρτύρει 

Τοαῖί. 468. ὑπαέτιος Ζ8Κ853. 4609. {φόνον χελεύσας ἄντι- 

τίσασϑαι φόνῳ χἄλγη Τοαί. 472. στέρξας γὰρ ὧν σοῦ ΕἾΝ 

ΒΟΒτηαΐ. πανταχῇ χαταινέσω ζ8Κ88. 478. Τῃ βοῇ] οἴξται 

χαὶ ἐμοὶ δὲ κτξ. ΡΑρΑρθοΥρῖα. 4785. τόδ᾽ ἂν βροτοὺς Ζ8Κ88. 

474. ὀρϑῶς δικάζειν ἘῪ Βομιηηϊαϊί. 476. ἄλλως δὲ ϑίδηϊογ. 

478. ἁγνῶς Τοαΐ, νόμῳ 8 ν165. 480. τυχοῦσαι χρέματος ΚΟΟΚ. 
48054ᾳ. χἂν μὴ... χώρᾳ μεγαέρωσ᾽, ἰὸς ΗδΥ58. 481. φρρυαγ- 
μάτων 5οΥἹθοηάαπι υἱάθίαγ. 482. αἰανὴ ῬΑνΥΪ68. 483. ἀλ- 
γηρὸν μένειν Νοντηδη. μέλειν Ηρ γάθη. 4885. ἐστί" συμ- 
φορὰ μένει πέμπει τε δισσὸν πῆμ᾽ ἀμηγάνως Ἦργβθ6. 484. πέμ- 

πεῖν τε, δυσπέπαντ᾽ ἀμήχανόν γ᾽ ἐμοί Νονδη. πέμπειν δ᾽ ἀμηνέ 
τως ἀμηχάνως ἐμοί Βδιηον, πέμπειν τε, δὶς πῆμ᾽ ἐστ᾽ ἀμηχάνως 
ἐμοί Ζακαβ, πέμπειν τ᾽ ἀπημάντως ἀμηχάνως ἔχει Τοαί. Ροϑί 

485 Ξυρρ!οὶ ξυλλαμβάνουσα τῇ δέκῃ, παρέξομαι. Πανί68. 48θ. 
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φανῶ δικαστὰς 50ΥἹθο πάθη νἱάθίυγ. ὁρχιῶ, μοιρωμένους Ἦθγβθο, 
ὁρκιῶ ᾿ξηγουμένη ϑδᾳρΡρΡ6. αἱρήσομαι ΖακαΒ. Ὑρϑαπι 486 μοεῖ 
490 (χρέίνασ᾽ ἀπ᾿ ἀστῶν χτξ.) οΟἸ]οοαΐ, ἀθοἐἷϊβδ γϑυβίθιιβ 4914. 
Πανὶ θ68. 489. ἀρωγά, πιστὰ δ᾽ εὐορκώματα ΖεκᾶβΒ. ὁρμήματα 
ΗρΘΥ86. 491. λέξω Ζ481κ85. 492. ὅρχου παρέντας μηδὲν 

ἐχδέκοις φρεσ Νονῆδη. ὅρχῳ ᾿μπεδῶντας... φράσειν Ἡβργβδ. 
498. χαταστροφά Ῥα]ογ. χαταστροφαὶ καλῶν Ἠργνογάθῃη. 498. 
δίκᾳ δίκας Τοάΐ. δέκας πλέον βλάβα Ζεϊκδ5. 499. δ᾽ ἰταμὰ 

Ηρυβθ, δὲ τομὰ Κοοῖ, δ᾽ ἑτοῖμα ὙΥ Εἰΐο]ανν. 

5600 54ᾳ. τοχῆας {παϑεῖν) ΖαΚῶ5β. 502. οὐχέτε Τοάϊ. δὅθ8. 
ἀπείρξει Ζ8,κ88. 504. τιν᾽ εὐργάϑων Ἦθργβθ. δθ0δ. πᾶν τ᾽... 
μόρου Ζ8Κ85. 5600. εὔξεται δ᾽ ΖδΚδ85. 506 5ᾳ. προνωμῶν 
ΗθρΥ568. 5608. ὑπέχδυσιν ΜΝ Ὠϊζοϊαν. 5609. βέβαι’ ὃ τορυ- 

αἰαὶ δνὶ 68. 510. τλάμων ϑεὶς μάταν Ἦβδγβθ. 518. τόδ᾽ 

ἔτ᾽ ἔπος ΗδγΒ6. ὅ19. ϑρόνος Δίκας ΚοΟΚ. δ20. δεινὸν 
οἴκοι φρενῶν Νονηδη, δεινὸν οἰκοῦν φρενῶν Ζ8Κα88. 2154. 
χεὶ.. διαμένει ἤργ86, τις φρενῶν ἐπίσκοπον αἰνέσει καϑήμενον 9) α- 

Υ]68. ὅφῷ. δειμανεὶ ϑίδῃϊθγ. δῶδ5αᾳ. τίς... μηδέν᾽ ἐμφανῇ 
καρδίας κύν᾽ ἀνατρέφων Ὠανίο8, τίς δὲ μηδάμ᾽ ἐν φρασὶν καρδίας 
φψάλια τρέφων ὙὟ εἰ], τές δὲ μηδὲν ἐν βάϑει χαρδίας δέος τρέφων 

Ηρδάϊδμι. τίς δὲ ϑυμὸν αὐϑάδη καρδίαν τ᾽ ἀνατρέφων Ζ81Κ88. 

δῷδ544ᾳ. τίς δὲ μηδέν᾽ ἐμφυῇῆ κῆρι δεῖμον ἀνατρέφων ἔμπολις βρο- 
τοῖς Νοντηδῃ. 5626. καρδίας ἔξ᾽ ἀνατρέων (βῖνθ ἄγος ἐφορῶν) 

Τοαί. δ2θ054ᾳ. χαὶ δέος διανατρέφρων ἔμπολις βροτῶν ὁμοίως 

Ηδγ586. 5680. δεσποτούμενόν γ᾽ Ηθγ86. 581. αὐχοῦντ᾽ ἀμα- 

χανίας δύειν λέπαδνον ΤΎΤΘΙ]. 94. ΤΙῃ 50}0110 ὃ ϑεός ἐσϑδ᾽ 

ὕπῃ δέος ῬΎΥἹοϊονα5, {δεὲν δέους ῬΑρΑρΘΟΓΡΊΙ. ὅϑθ5ᾳ. δυσ- 

τυχέας μὲν ὕβρις τοχὰς (τοκὰς ΜΝ ἸΘΒΘΙΒΙ ἰηνθηῖ) Τοάι. 

538. [πῃ 50 ο]ο νόσον μὲν ῬΑραβθοογρία. ὅδ2. αἰδόμενος πε- 

λέσϑω Ἠβγ88. δδ9. ϑεῶν δ᾽ ἀνάγχας Ἰ)αν 68. δδ7. {ϑεοῖς) 

τὰ πολλὰ Ζακᾶ5Β. παντοφρύροντ᾽ ϑίδῃηϊ]θΥ. ὅθ4. οὐχέτ᾽ αὐχοῦντ᾽ 

ἑλὼν Νονπιδη. οὐχέτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ὈΙΡΡΘΕ. ὅθθ06. ῥβιαίως ὧδε 

Τοάϊ, διαρραισϑεὶς δὲ γν6] διανταίῳ δὲ ἨθδγνΝΘΙάθη. ὅθ9. [Ιη 
568 0}10 τὰ ᾿ϑηναίων ἔϑῃη Ῥαρδρθουρία. 5610. ζφρωνῇ᾽ πάρος δ᾽ 

οὖν) διατόρος Νονδῃ., ἣ δ᾽ οὐλοκλαγγὴς διάτορος Ηθδγβ6. ἧ τ᾽ 

ὀξύφωνος ὃ. ὙΥ Εἰ], ἧ τ᾽ οὐρανόνδε διάτορος ὨανῖοΒ, Ἐριουνέου δὲ 

διάτορος ὝΘΥΥΔΙΙ. 671. βροτείῳ πνεύματι στρηνουμένῃ 
Ηδργ86. δ7δ5ᾳ. (οἷς γρὴ πιϑέσϑαι τούς τε νῶν χαϑημέ- 
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νους, πόλιν .. χρόνον, ἐκ τῶνδ᾽ ὅπως Ἦργβο. πᾶσαν {τοὺς δικά- 

ζοντάς ϑ᾽ ὁμῶς, ὡς ἂν φυλάξωσ᾽ν εἰς Τοαϊ. Ῥοβί δ75 βυρρ!οί 
γνῶναι δέκας τοιάσδε πῶς χρίνειν ϑέμις Ῥανῖθ8. 5676. τὰ νῦν 

γνωσθῇ δέκῃ ΖδΚδ8δ. δὅ78. πράγματος λαχεῖν Ζ8Κδ88. 579. 

γὰρ δυοῖν Ηργϑβθ. ὅ89. τῆς τῶδε ΜΥαΚοΙοΙά. Ῥοβί 5688 βυρρὶοΐ 
σύ τ᾿ ὦ δικαστῶν σεμνότιμε σύλλογε Ηρ οΓάθη. 591. τούτου 
γ᾽ γ6ὶ] τοῦδέ γ᾽ νρ] μοί ἔχτεινά νειν τοῦδ᾽ οὔτις Νάιοκ. ἔχτεν᾽ 
ἐγώ: τοῦδ᾽ οὔτις ἘΠ Ὗ Βομηηϊαί. ὅ95. ξιφουλκῷ. δεξιᾷ δέρην 
εἰ], ξιρουλχῷ χειρὲ πρὸς δέρην ϑενών ΚΟΟΚ, ἴοτί. ξιρουλκὸν χεῖρα 
πρὸς δέρῃ βαλών νγ6ὶ] ρΡοίϊι5 ξιφουλκῷ προσβολῇ δέρην τεμών. 

ῬΡοβὶ θ0ὅ Ξυρρ!οὶ Χῶ. χάπειτα μητρὸς παῖδ᾽ ἐχρὴν ϑέσϑα: 

φόνον; Ὁ. σοὶ γοῦν ἀϑῴου, νῦν διωκούσῃ δ᾽ ἐμέ Ηθγβ86. 606. 

σὺ μὲν ζεῖς ΖαΚα5Β. ἴῃ 5680} 0 πῶς δὲ (ήδέκησεν) ᾿Δγαμέμνονα 
ὅπου (αὐτὴ) ἀπέϑανε διὰ τὴν ἀδικέαν: ανὶθ68. 607. Τη 
ΒΟΒΌΙΪΙΟ πῶς οὐχ αὐτὴν ζῶσαν ἐδίωκες; Ῥανῖοθ5. εἰ σὺ ἣ οὐ ζῶ- 

σαν ἐδίωκες ὦστε Ῥαρᾶρθοτγρσία. 6192. [πῃ βοῇ] ὶο πάντας λέγειν 

Βίδηϊου, πάντα λέγειν ζαὐτόν» ᾶΑν]68. 614. ὡς πάρεστιν Τοαϊ. 

ὥσπϑρ εἶπον Τα 68. 610. τόδ᾽ ἦμαρ Ζακα5. δοχῶ τόδ᾽ αἶμα 
χοινὸν ἐκχέαι, φράσον Τοαΐ. 617. λέγω βου θοημάσπι νἱάθίαγ. 

618. ϑεσμὸν δικαστῶν Ζ8 88. 621. Εοτί. χελεύοι. 6022. 
τὸ δ᾽ ἕν δέκαιον .. μαϑεῖν Ηργϑβθ. 6028. βουλῇ δὲ φάσκω δεῖν 
ἐπισπέσϑαι πατρός ΝονΙηδη. Ροβὺ 627 βΞυρρ!οῖ πῶς οὐχ ἐχείνῃ 

δυσσεβῆ τιμᾷς γάριν; Ἰθᾶν]68. 628. οὐ γάρ τι φαῦλον ΚΟΟΚ. 

6084. ἐμπεπλευχότα ΝΥ ἀἰΚοἢο!]ά. θ68454ᾳ. ἀμπεπλευχότα ὕπλοις 

ἀμεέβοντ᾽ εὔφρον᾽ ἐσδεδεγμένῃ., δροίτῃ ᾿πορέν τε λουτρὰ, καὶ πέ- 

τασμά τι φάρους παρεσχήνωσεν ΗβδΥ56. 6098. ἐλπίδος ἄμεινον 

Ηογνογάθῃ. τὸ πλεῖστον, εὔνουν εὔφροσιν γε] ἄμεινον, εὔφρον᾽ 

εὔφροσιν αιτ. Ῥοβὶ 686 βυρρίοεῖ τὰ πρῶτα μύϑοις, εἶτ᾽ ἐν 

ἀργυρηλάτῳ Ἠρδάϊαπι. [Ι͂ῃ 5080110 βου] θοπάππιὶ βελτίονα. -- πλεῖ- 

στα χτέ. θ8ὅ54ᾳ. τὰ πλεῖσϑ᾽ ἁμίώλαις .. δροέτῃ παρεῖχε λου- 

τρὰ κἀπὶ δέρματε Νουτηδη. 696. {ζφήμαις», περῶντα {πορφυ- 

ρόστρωτον πόρον παρήγαγ᾽ ἐς μέλαϑρα), κἀπὶ τέρματι δροέτης 

{ἔτοιμα) λούτρ᾽᾿ (ἐπ᾿ ἀσχεύῳ δ᾽ ὅπλων) Ῥανίθ8. λέχτρα γ81}]6 

γἱἀοίυγ Ὀγόγβθη. χᾷτα τέρματε ῬαΙΘΥ. 697. [Ιῃ 50} ]ο περε- 

σχήνησεν ῬΔΡΑΘΘΟΥΙΡΊΙ. ταύτης 

δὲ τέχνην Τοαϊί. Ζα Κα. 
δειχϑὴ λεῷ Ἠργνογάθῃ. θ48. πέδαις ἐὸ Ζ8 85. 
668. ἄνω τὰ καὶ ῬαΙογΥ. 664. οὐδὲν ἀποβαῖνον μένειν ΗθΥ56. 
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θ656. πῶς ἄρα Τοάϊ. πῶς δ᾽ ἐς τὸ φεύγειν ἤογβο. 690. Εογί. 
ὡς τορῶς. 661. χεχυμένου τέκνου Ζ8Κ88. 66754ᾳ. πάρεστι, 
παῖς .. Διὸς οὐδ᾽. τεϑραμμένῃ ϑιάρσνίοκ. 668. Απίο ἢμππο ν. 

ΒΌΡΡΙοἱ οὐ Αύπριδος ἐν κήποισιν ἧ γ᾽ ἐσπαρμένη ὨΑνί68. 669. 

ἀλλοῖον ἔρνος δ᾽, οὔτινός τε καὶ ϑεᾶς. ρῬοδῦ πο γΘΓΒΠῚ ᾿ἸΔΟΌΠΔΠῚ 

βίαίιθηβ, γουβὶθα8 670 - 76 Θχρι 858. Ηθγβθ. ϑεά 611. ααἱ ροϑί 

669 ϑαρρ!οί: ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ᾿ ἄν. Ῥοβί πο 

γ. Βιρρ!οῖ ἀρχεῖ μέν, οἶμαι, ταῖσδε ταῦτα τῶνδ᾽ ὕπερ ῬαΥΙθ5. 

θ7954ᾳ. ροβὶ 688 ἰγαηβίουι Τοαί. 681. 9}. τί γάρ; πρὸς ὑμῶν 

πῶς τεϑεὶς.. ὦ; Ηδργβο. Ηἰἱὸο νϑυϑὰ5 οὖ ν. 684 -- 715 ᾿ἸηΓ6ΥΡο- 

Ια1 γνἱά δϑηΐαν, δαῖτ οαπῇ Μίμοῦνδθ ἀ6 ΑΥ̓ΘΟΡᾶρΡῸ ΟΟηδίϊαθη60 

οὔδίϊο. ἃ0 Αθβοῦυ]ο ροβί ν. δ76 ᾿ῃίθυροβὶΐα Ομ 588 θϑϑθί. 687. 

(ἑκάστῳ ϑοδ! σου). θ8754ᾳ. αἰεὶ σέβεσϑε τοῦτο... πάγον τ᾽ 

Ζ8 88. 6088. πάγον πάρεστ᾽ ἐς τόνδ᾽ Ηργβθ., πάγον δ᾽ ἀνιερῶ 

τόνδ᾽ Τ)ΑΥΪ68. 691. ἀντεπύργωσαν τόπῳ ἨθΘΥ868. Ροβίὶ 695 

ἰηβ τ 107 .-- Τ09, 108 -- 706 Τοαῖ. 696. μή τε κινούντων νόμους 

Ζδ8 85. 699-- 702. ἀο]οῖ Ηθγβθ. 

700. [Ιῃ 5ομο] ο μὴ ἀο]οῖ Ῥαρδρθοῦσία. 704. γώρας τε 

ῥῦμα Ἡὕὔβομῃοευ. 707. ἄϑικτον δ᾽ αὐτὸ Ἡθγβθ6. 707---709 

δηΐθ 7038 ἰγδηβροηΐϊι, νυν. 686---702 5θοϊυαάθηβ, Ὠ᾿παογί, 711. 

ὁρκοῦσϑαι ϑιδαίηη ον 718. οὐ καλῶς σέβεις ἘΝ Βομιῃ!αΐ. 

719. μαντεύῃ Δ Υ]68. Ῥοβὲ 721 βυρρ!εοὶ Χῶ. σὺ δ᾽ αὐτόκλητος 

ἑστίᾳ μίασμ᾽ ἐφεὶς ἔπειτ᾽ ἀφῆκας χρύβδα τὸν μιάστορα. ΛΠ]. σοῦ 

γ᾽ ἐμπεσούσης παρὰ νόμον χρηστηρίοις ἐμοῖς, προσίκτορ᾽ ἐνδέκως 

ἐρρυσάμην νοΥϑῖθυ8 722---ῶδ ροϑύ 788 ἰγδηβροβὶθ 8 ΗΘΥΒ5Θ. 722. 

λέγοι 2888. 780. 898 ρμοβί 721 τϑροῃὶΐ Τοαΐ. 782. σύ 

τοι τάχα στυγοῦσα Υ ΘΥΥὙ8}}. 78454. εἰ καὶ καϑιππάζει... μενῶ 

Ηογν γάθῃ. Ῥοβὶ 736 ΞυρρΙοῦ 417. ϑυμοῦ μάλ᾽ αὐτέχ᾽- ἧσσα 

δ᾽ οὐχ ἑκὰς πέλει ργερ, 411. ἤδη τιν᾽ ἐχρὴν τοὺς πάλους διασχο- 

πεῖν: χαὶ τὰς μὲν ἔρρειν, τὸν δὲ σωθῆναι, ϑεά, Δίκης ϑ᾽ ἕκχατι 

σοῦ τε καὶ Διὸς τρίτου 1) 168. 741. ϑυμῷ χρατὸς Ἦθγ86. 

149. οὐ φάος ϑίδῃϊοΥ. 758. μόνης γ᾽ ἀπούσης ἤογβθε. 758985ᾳ. 

πῆμα γίγνεται μιᾶς, κρατοῦσα δ᾽ οἶκον φῆφος ὀρϑώσει μέγαν (ν68] 

ὀρϑώσειεν ἄν) Ε ὟὟ ϑομμπηϊαί. 7584. σφάλλουσ᾽ ἂν οἶκον (αὖ ἴδγθ 

Ῥ]6Υ) ὟὟ εἷ]. Ὑϑγβαπὶ ἀθ]οὺ Μδοῃδρῃηίθη. 754. χαϑελοῦσά τ᾽ 

οἶχον Ζ8 88. 7560. Αἀ 560]. χἂν ἔσαε δὲ γένωνται οἷν. Ατίὶ- 

βίορι. Βδη. θ86. ϑεμοϊίαπι δά νυ. 744 τοίοσί Καθοῖ. 75154. 

ὦ Παλλάς, εἰ σώσασα... καὶ γῆς πατρῴας 2888. 7600. Ρτγορίογ 
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τε ᾳυδθᾶδπι ἰηἰογοϊ ἰββθ Ρυϊδὶ γγακοβοιά. ΦἈγαμέμνονος παῖς εἰς 

ὅρους πάτρας χρόνῳν "ἄργους ἐλήλυϑ᾽ αὖϑις ἔν τε χρήμασιν ἘΝ 

ΘοΒμναί. 7868 5η. ἀχϑεσϑεὶς μόρον σῴζει σφε, μητρῴας γε συν- 

δίκους συβῶν. πἰδὶ δῦ ΕΓΒ τὰ οἰοϊοηάϊ 5ἰεῖ. αὖ ἴῃ ν. 102 

χραένοντος ϑεοῦ (γοὶ Διός) βου θ[ΌΓ, ΕἸ Βομμιϊαί. 704. συν- 

δίκους σοβῶν ἘΘγ89. 168---777 ἀοἰοὺ Δν]68. 710. ποτὲ 

ἩδΘΥ58. 771153.. τοὺς τἀμὰ παρβαίνοντας εὐορκώματα ἀμηχάνοισι 

ϑράξομεν δυσπραξίαις ΝΟΝΤΩΔΗ. 12. ἀμηχάνους ἀμπέμφομεν 

δυσπραξίας 2885. ἡ719.5ᾳ. φράξομεν δυσπραξέαις ὁδοὺς. ἀϑύ- 

μους Ηδεγ56. 18. ἀϑύμοις ϑίδηϊο νυ. 715. ὀρϑουμένους δὲ 

Θίδηϊου, ὥρκωμ᾽ ἐμὸν δὲ Ηογβ86. δὲ τοῖς πόλιν ΝΟΥ ΤΏΔΕ. 111. 

αὐτοὶ τόδ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεϑ᾽ Νονπιδῃ. ἡδεῖς ἐσόμεϑ᾽ εὐμενεῖς τ᾽ 

Ἄρει: Πδθγ56. 779. ἔχοι ἱπνοιϊν ϑ'ΔΠΙΘΥ; ἔχων 5ογίδοπάαπι νἱάε- 

[ὉΓ. 781. νέοι ΔΥ16Β. 7815ᾳαᾳ. Αἀ ΔΟαυΔὈΠ1δἴθπη ρᾶγὶ 5 181 

..916 τοβυ αθπάδηη ΥΘΓΒΊΠ 091 απίρ 827 ἰἰογδαῖ, 18 ὙΘΓΒδ, 3} 4}}}} 

ἄυο οταϊϊοποιῃ ΜΕ ΊΠοΥνἂΘ 8ρ0---868 οΟἰδαυδβογϊηΐ, 11 ΞΟ 18πὶ ΞΞ 

893---9038 οἴεοοτγίηΐ, δηΐθ 850 ἰηϊογοϊᾳῖθβ6 ραϊαὶ ΒΪ.ΚΊοΙΖ. Ῥοβί 

784. ἰηϊογροηὶν γελῶμαι πολέταις: στενάζω; τί ῥέξω; ΕΧ Υ. 191566. 

Ηδ6Υ58. 781. χϑονὲὶ φϑόριον Η6Υ59. 789. ἰῷ διακαὴς ΗΘΥ586. 

99.5.4. δύσοιστ᾽ ἐχ πολιτᾶν Νονπδῃ. 792 Ξαᾳ. ἐπάϑομεν δύ- 

σοιστ᾽, ἰὼ μέγ᾽ ἀατοὶ κόραι ἨΘΥ56- 794. μεγάλατοι Νοντηδῃ 

808-- 806. ὑμεῖς δέ τοι γῇ τῇδε μὴ βαρὺν χότον σχήφητ᾽. 

ἀφεῖσαε. . σταλάγματα ἮθΘΥ56; ὑμεῖς δὲ γαίᾳ τῇδε μὴ βαρὺν χότον 

σχήφητε χτὲ. Βουϑιηδῃ. 890. ϑομοϊίαπι δὰ ν. 81 --ὶἴ τοίοτί 

Ῥαρδαθογρία. 828. φϑορὰν σχήφητε δυσχήλῳ χϑονέ 2883. 

Εοτί. δύσκημον χόλον. Ροοὶ 828 Ξυρρίοὶ λιμοῦ νόσων τε 

προσδοχῶσαν ἐσβολάς ῬανΥΪθ5. 833. ᾿χβάλης ἐπέφϑονα Β Ε}118. 

834. φέρουσα νοὶ ρΡοϊϊυ5 στρέφουσα ΝΟΥ ΩΔΗ. 835. χελαινοῦ δ᾽ 

ἤπατος ἨθγΝοΓάθῃ. 836. ὡς σεμνότιμος ἧς Υ ΕἸ. 899. 

ἐπαινέσει ὈΔΥ]65. 840. ταδί ΗθΘΥ5Θ6. 842. φεῦ ἀοϊοῖ ΗθΥΒΘ. 

843. μένος τὰ πάντ᾽ ἐπίκοτον ΗδρΥ86. 84θ 54. ϑυμόλεϑρος ὀδύνα: 

ἄϊε ΗδΥ56. 841. μᾶτερ, ὦ ῬΑΥ]68. 8485η. ἀπό μὲ γὰρ 

τιμᾶν ταμεῖσαν ϑεῶν -. ἧξαν δόλοι ἨΘΥΒΘ. Ῥοβὶ 849 οοἸϊοοδί 

882---92, γογβίθυβ 850---89 ροδβὶ 881, γογβίθυβ 860---11 Ροϑβί 898 

{τδηϑιαιϊβ, ΗΘΥ58. 860. καὶ τῷδε μὲν Ζ8Κ85. 861. κχαὲ 

τοῦτο μὲν σὺ ἨΘΥ56: καὶ πολλὰ μὲν σὺ Ναὶ, καίτοι μὲν εἰ σὺ 

ἘΕΟΘΕΊΒομοτ. χαΐσος σὺ μὲν καὶ κάρτ᾽ ἐμοῦ, Β0ο  απὶ δὰ ν. 8ὅ8 

δὐϑογρίαπι μὰ ΤΘίοΓΘΕΒ, Ῥδρδρθουρῖα. 863. ὑμεῖς ἐς ΘαΥ]68. 
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864. [ῃ 50 Π0110 {οΐδ ᾿Ιϑηναῖοι ῬΑΡΑΡΘΟΥΡΊΑ. Δῃ 

τιμῆς τοσαύτης ἐν δέκῃ σ᾽ ὁ λαμ νόθθῃ Ηθγβ6. ἭΝ γεν τίλθι 

μαπβερα ϑωμεύμοσι ΥΥΘΥγδθ ἢ. 868. μήτ᾽ ἐξανεῖσ᾽ Ζοῖαο 

ἐρήθεξο ἐς κε υς ἀρφτις καρδίαν -.. ἱδρύσασ᾽ Ἄρη ἐμφύλιον τέχῃς, 

μΟν Ὁ δραδον γ886. 864. ἱδρύσῃ χέρα ΝΥ αΚοβε!ά. 86θ. 

οὔλιμός περ ὧν Ἠργβο, ἐνάλιός τ᾽ ἀγών ἘΠ ϑομπιίαί. 808 

ἀπολέγω ἰμγθηϊῇ οἴΐαπι Ηθυβθ. οὐ λήγει μάχῃ 2888. 870 ἣν- 

τιμόν τ᾽ ἔτην ἨδθΥ56. 88654ᾳ. ἁγνὸν ἔχτισεν.. μελμας σοὶ 

Ηδ6Υ56. 896. τίνα δ᾽ ἐμοὶ τιμὴν νεμεῖς Πᾶν 165. 

;-: 900. ἔξε. τι γάρ τε (Υγ6] τοῦ) ΑὐταΐαβΒ. ἐἔξεστε γάρ μοι" μὴ 

: ἀδρρσν ! 168. 902. τοιγὰρ χάταρ- 

ξον, οἷς ἜΠΉΝΝ τον Ηδργβ6 904. ὁποῖ᾽ ἂν εὐχῆς . . ἐπίσ- 

χοπ᾿ ἡ Τοαῖ. --Θ06. ὁποῖ᾽ ἂν εἰχὸς μὴ ἢ γ᾽ ἐ ἡπῳ᾽ 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνέκαϑεν, χκἀνέμων ἀήματα τἰρηνῶ “055: 

γῆϑεν οἱ! 910. σωτηρία ὙΥΕΙΙ. 911. τῶν ἐλ δνῶν 

δ᾽... τέλοις Ηρδίι, τῶν δ᾽ εὐσεβούντων εὐφορωτέρα πέλοι 1) 168 

τῶν δ᾽ εὐσεβούντων ἐχφορωτέρα πέλοι ζ28Κ88. 912. στέ υ 

γὰρ ἀνδθοῦν Καθοκ. 918. τούτοις δικαίων τῶνδ᾽ φέ τῶ 

γένος Ηδρνυβθ. 914. τῶν δ᾽ ἀριφραδῶν ΝΜ ΔΚΕοΠΕΙά. 91δ536α 

ἐνέξομαι. . ἀστρόνικον 8 Κ88. 91954ᾳ. ἀριστοφρούριον ἀνα σίῤος 

ἀρυά Τοάζίυπι. 926. γαίας ἐξ ἀμβράσαι ἨΘΥ56. 932 

(ἀχαταγνώστως) ἔλαχον διέπειν ΗθΥΒ86. 9385. ὃ δέ πη ἄνω 

μαργᾶν τούτων .. βιότου προσπταίουσιν Νοντηδῃ, ὅ γε ἦδὰ χύρσας 

βαρεῶν ες πληγαῖς βιότου {περιπέπτε Ηργβε. ὁ δέ πῃ χύρσας 

ἤρέων (Υ6] ποτ᾿ ᾿Αρῶν) τούτων 1) Άν 165. 984. πληγὰς δώτου 

(παρέσυρεν) γ6] πληγαὶ βιότου {νιν ἐπῆλθον ν6] πληγαὶ β. {πόϑεν 

ἦλθον) ῬΔν 68. 986. ἀνάγει Ηβθν86. 937. μεγαλαυχοῦντ᾽ 

Τοάϊ. 941. φλογμοΐ τ᾿ ὀμματοστερεῖς ὕφοιντο ὈΑΥΪ6Β. 941: 

φυτῶν στομῶν περαέτερον τόκὼὸν ἮβΥΒ6. 947. τρέφοι' υὐδω 

τε τῇ παοίαημενῳ γόνος Ὕ οΥΥΔ8)]. 960. γώρας φρούριον Ὑγ6 1. 

961. οἷ δὴ πιχρανεῖ; ΗδΥ56. 9ὅ95344ᾳ. ἀϑανάτοις {τοῖς οὐρα- 

γέοες», τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν, περὶ δ᾽ ἀνϑρώπων πᾶν τέλος ἔργων συν- 

διαπράσσει, τοῖς μὲν ἄδειαν, τοῖς δ᾽. . παρέχουσα ἨθΥΒ86. ϑδ9. 

γαίᾳ Ῥνΐ68. 9564. γενεᾶς (οἸἰπὶ μοέρας γ6] βιότου) τελέως 

ἰφανερῶς αἱ σ]οββθιηδῖθ βυρα]β0) Τοάύ. 961. ἔχοντας Νεονπηδῃ. 

961 86. χῦρος ἔχουσαι ϑεαὶ ϑνατῶν, Μοῖραι ἨΘΥΞΒ.  9θθ. παντὲ 

κόρῳ Ἠογνογάθῃη. γρόνῳ παραπειϑεῖς ΝΘΟΥΠΏΔΗ. παντὶ ϑρόνῳ δ᾽ [ 



394 ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΝΘΡΑ. 

ἐπιβριϑεῖς 5οΥ] Θά πὶ νἱἀθίαγ. 96954ᾳ. τοῖσδ᾽ ἔτι... ἐπιχραι- 

νομένοις ΗθΥ56. 972. γλώσσᾳ κτίσσεν ἐπῳδάς ἨΘΥΒ6. στόμ᾽᾽ 

ἐπέσπεν ΝοντΔῃ. 976. ἐρεϑίσματ᾽ ἔριν διὰ παντός ἨθΥΒ6. 

982. ὀργάν {που Ἦθγϑ56. 989. ἀρ’ εὖ ϑομᾷϊΖ. φρονοῦντος 

Μοΐ!, φρονοῦσαν 2885. 9895.ᾳ. φρονοῦντες... εὑρέσκουσ᾽ 

«οὐἰδοπάυπι υἱάοίυσ. 992. ὁρῶ {προσαπαντῆσον» ΗδθΥ56. 994. 

γαῖαν φῬτὸ καὶ γῆν Πανΐθ8. 99654ᾳ. χατὰ γῆν... ὀρϑοδέκαιοι 

ΗδοΥ56. 997. ἀζημίαις Βοῦ. 999. ἡμένας Ζ8Κ88. 

1000. παρϑένον φέλαν γε] παρϑένους φίλας ΑὐυτγαΐαβΒ. φρέλοες 

φέλοι Η6Υ58. 1000 Ξ4ᾳ. φέλοι φέλας, εὐφρονοῦντες εὔφρονι ἢ) ἃ- 

γίεβ. φέλοις εὖ φρονοῦντυς ἐν ϑρόνῳ Τοάϊ. 1001. ἐν 

ϑρόνῳ ἨΘΥ56. 1004 1014 εἱ 1022 1092. Ἰοοῦπὶ πιαΐδγο 

ἰαθοὶ ΠΥ ΐθ68. 1007. καὶ φανῶν (ἰ. 6. πανῶν) ΟἿ], καὶ σπον- 

δῶν Τοαί. 1008. σύμεναι, {(ϑέλετ᾽ εὐμένιδες) ΗΘΥ56. 1015. 

χαῴρετε χαέρετε δ᾽ εἰς αὖϑις (οἱ 991 χαίρετ᾽ ἐν αἰσιμέαις πλούτου) 

Ὑ ακεοβεϊά. 1022. αἰνῶ προϑύμους ἮθΥΒ6. 1094. χἀν σχότῳ 

Μ εἰϊ, τῆς ἐμῆς (ν6} Ἡττικῆς γοὶ ἀστικῆς) Ἠογπογάθῃ. 1026 5α. 

δικαίως -- ὄμμα γὰρ πάσης χϑονὸς θησῆδος ἐξοέχοιτ᾽ ἄν --- εὐ- 

χλεὴς λόχος Πανὶ θ58. 1097. θησῇδος ὀξὺ σχοῖτ᾽ ἄν. εὐκλεὴς 

λόχος 1 εἰ τῶνδ᾽, φῬοβῦ δθὸ ᾿Ἰδοῦηδπι βίδίθ 8, Η6Υ56. 1028. 

στόλοις ὟΝ εἰ]. Απίο 1080 5βυρρ!οὶ ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημοῦντες ἐρ- 

πούσαις. φίλοι θΑΥ]65. 1038. βᾶτε δομόνδε, φίλας ἐρέτιμοι 

8.168. 1036. ἐπ᾿ εὔπαιδε πομπᾷ Νοντηδῃ. 103854ᾳ. ϑυ- 

σέαις ἔχετ᾽ αὖ περίσεπτοι ΗδργΥβθ. 1039. (στείχετε ῥτῸ τύχαι 

τε 2885). 104154ᾳ. (εὐϑύφρονες γαέ) ᾳ 2885). 1042 5α. 

σεμναί, χύρει δ᾽ ἀστῶν λαμπρῷ τερπόμεναι χαϑ᾽ ὃδόν ἨβΥΞ6. 

1046. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τρόπον ἐννάδες οἴχων ΥοΥΓΆ}}. ἐνδελεχοῖεν 

ΝΟΥΠΏΔΗ. 1045ὅ5α. σπονδαῖς ἐστὲ πανηϑάδες οἴχων Παλλάδος 

ἀστοῖς" Ζεὺς παντόπτας ΗθΥ56, σπονδὰν πανετὲς δᾷδάς τ᾽ οἴσει 

Παλλάδος ἄστυ κτξ. Ῥανῖο5. ΤΙ. σπονδαῖς δ᾽ ἐστὲ πανευμενίδες 

ϑεῶν Παλλάδος ἀστοῖς. 

Αἀάδ6ηἀδ8. 

Ῥγοπι. 905 μανέαι ϑλέβουσ᾽ Ἐ ϑομη αι. ΗΚ. 396 ἔχουσαν 

οἱ 798 ταῖνδε γριμφϑῆναι χεροῖν ΤΊ]6Γ, 1021 τὴν μὲν ὁ Πελασγός 

σαηαεαυρὶ Αἀ Υἱΐδπι ρΡ. 468, 18 συνϑλάσων, Ρ. 410, 8 ἀπαγγελ- 
᾿ “κφ0φ ΄ 

τιχὰ οὐδὲ δραματικά, 12 αὐτῷ ΕΙΙ. 
͵ 
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τον ν...........- 

. Ἀρροπᾶϊχ δὰ δ ὃν ννπ τ Ρ. Ι 

ὩΣ ἶΝ ὦ δε, .. .ὄ . “ν᾿ ; 809 οἱ 8395 

ΕΝ 
.ὄ ... .τὐὸ΄ ἀδ  ἢ 19 

δὰ ὦ ὑνμνι .. - - ᾿--.τ“: : 918 

. Ἀρρομᾶϊχ δὰ ϑερί. ἃ. “ἡ ᾿ἠπ π᾿ ἢ 47 

ἌΝ αὐ...
 - - “τ΄ 

320 

. Ἀρρεπᾶϊχ δὰ ΝΗ π  τ ὐὔτξυυνυν 
9ῦ 

ἀν καὶ οὐϑνψφΠΛπ᾿ .- τ... τ... ᾿ 395 

. Ἀρρομᾶϊχ δὰ Αρδιηθιη ΠΏ Θ ΤΩ 

Αἀδοπάδ οἱ Οοττὶσοπαδ 

. Ἀφρομᾶϊχ δὰ ΟΠΒΟΘΡΒΟΓΟΒ.. 

Αἀδοπᾶδ οἱ Οοττὶσοπδ 

. Ἀρροπᾶϊχ δὰ Εὐτηοπίαθ8.. 

Αἄδοπᾶδ οἱ Οοττὶσοπδ 

. Ἀρροπᾶϊχ δὰ ΥἹίδπὶ ἈΘΒΟΘΆΥΠ 

Αἀάδοπᾶδ. 
: 

. Ἀφροπάϊχ δὰ Ἐταρτηθηίδ.. 

τυρὶβ Μανίηὶ ΟἸάθηουΓΡΡΊΪ, ΒΘΟΙΡΟΪ ΘΏΒ18. 
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